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 الكلية فيعملية مراجعة البرامج 

 الكلية في إطار مراجعة البرامج  .أ

ين، نظاٍم صارٍم لضمان الجودة في منظومة التعليم في مملكة البحر الحاجة إلى وجود من أجل تلبية 
وتنفيذ  بتطويرلهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةقامت 

إن  حيث ،ومراجعة البرامج في الكلية ،المراجعة المؤسسية :عمليتين للمراجعة الخارجية للجودة هما
 زيادة الثقة في نظام التعليم العالي في مملكة البحرين علىلى إ مانتائجهتؤدي ن أمن المؤمل 

 المستوى الوطني، واإلقليمي، والعالمي. 

 الكلية، وهي: فيلمراجعات البرامج األكاديمية أهداف رئيسة هناك ثالثة 
  ،ومجلس هيئة جودة التعليم والتدريبتزويد صانعي القرار )في مؤسسات التعليم العالي ،

جهات التوظيف المحتملة للخريجين، والجهات و  وأولياء أمورهم، والطلبةالتعليم العالي، 
 جودة برامج التعّلم؛ى األدلة حول بأحكام تستند إل األخرى ذات العالقة(

 المعلومات حول الممارسات توفير من خالل  دعم تطوير العمليات الداخلية لضمان الجودة
 ؛رآلراء التقييمية والتحسين المستمالجيدة الناشئة والتحديات، إلى جانب ا

 إقليميًّا وعالميًّا تعزيز سمعة قطاع التعليم العالي البحريني. 

عايير للحد األدنى من الم مستوفًياتستخدم لقياس ما إذا كان البرنامج أما المؤشرات األربعة التي 
 أم ال، فهي:

 برنامج التعّلم(: 1المؤشر )

للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، مالءمًة يُظِهر البرنامج 
 المطلوبة، والتقييم.التَّعلم ومخرجات 

 كفاءة البرنامج(: 2المؤشر )

، والتوظيفتاحة، واستخدام المصادر المُ  من حيث مواصفات الطلبة المقبولين،كفؤًا  البرنامج يُعد  
 .ودعم الطلبةوالبُنية التحتية، 
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 المعايير األكاديمية للخريجين(: 3المؤشر )

المستوى  ماثلة في البحرين، وعلىمالخريجون مستوفون للمعايير األكاديمية المتوافقة مع البرامج ال
 .اإلقليمي، والدولي

 فاعلية إدارة وضمان الجودة: (4المؤشر )

تساهم الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء 
 .بالبرنامج الثقة

لكل مؤشر من المؤشرات  مستوفًياتشير لجنة المراجعة في تقرير المراجعة فيما إذا كان البرنامج 
 "ثقة" منها، فستكون هناك عبارة استنتاجّية تذكر بأن هناكلكلٍّ  مستوفًياكان البرنامج فإذا األربعة. 

 .البرنامج في

ذا كان البرنامج  ، فسُيحكم ولاألالمؤشر  اأو ثالثة من هذه المؤشرات، بما فيه الثنين مستوفًياوا 
لمؤشٍر واحٍد فقط من هذه  مستوفًياعليه بأنه على "قْدٍر محدود من الثقة"؛ أما إذا كان البرنامج 

، فسيكون الُحكم عليه (1) :، أو غير مستوٍف للمؤشر رقمالمؤشرات، أو غير مستوٍف ألي منها
 التالي:في الجدول  حموضَّ ، كما هو بأن البرنامج "غير جدير بالثقة"

 الُحكم: معايير 1قم جدول ر 

 الُحكم المعايير
 جدير بالثقة جميع المؤشرات األربعة مستوفاة 

 هناك قْدر محدود من الثقة (1) استيفاء اثنين أو ثالثة من المؤشرات، بما فيها المؤشر رقم
 استيفاء مؤشر واحد فقط أو عدم استيفاء كافة المؤشرات

 بالثقةغير جدير 
 ( غير ُمستوفٍ 1في جميع الحاالت وعندما يكون المؤشر رقم )
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 جامعة البحرين الكلية في  فية امج األكاديميعملية مراجعات البر  .ب

مراجعة أداء مؤسسات  إدارةمن قبل  اآلدابكلية في  "الكلية فيمراجعة البرامج "ُأجريت عملية 
تخويل الممنوح لها لمراجعة جودة بموجب ال ،التعليم والتدريبلهيئة جودة التعليم العالي التابعة 

 ،2017ديسمبر  7-3في تاريخ  التعليم العالي في مملكة البحرين. وقد تم إجراء الزيارة الميدانية
اللغة العربية البكالوريوس في  :يه، و البرامج التي تطرحها الكليةمجموعة من لغرض مراجعة 

في  بكالوريوسال ؛الماجستير في اللغة العربية وآدابها ؛الدراسات اإلسالمية؛ البكالوريوس في وآدابها
 والماجستير في اللغة اإلنجليزية وآدابها. ؛اللغة اإلنجليزية وآدابها

مراجعة أداء  إدارةالكلية التي قامت بها  فيلعملية مراجعة البرامج  اوصفً  يقدم هذا التقريرمن ثمَّ و 
البكالوريوس في رنامج بل والنتائج التي توصلت إليها لجنة المراجعة ،مؤسسات التعليم العالي

، والوثائق جامعة البحرينوالمالحق التي قدمتها  إلى تقرير التقييم الذاتي ااستنادً  ؛الدراسات اإلسالمية
إلى المقابالت والمشاهدات التي إضافة تم توفيرها خالل الزيارة الميدانية، ضافية التي اإل المساندة
 أثناء الزيارة.تمت 

بإخطار لهيئة جودة التعليم والتدريب مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي التابعة  إدارةلقد قامت 
 في مراجعة البرامج األكاديمية لعملياتخضع سوف ت هابأن ،2017مارس  6 في جامعة البحرين

لهذه  اواستعدادً . 2017 ديسمبرفي إجراؤها كان من المزمع  ،ميدانيةإلى جانب زيارة  اآلداب كلية
قدمت على  ؛المذكورة أعاله األكاديمية للبرامجبعملية تقييم ذاتي  جامعة البحرينقامت  العملية،

 . 2017يونيو  8تاريخ وذلك في  ،لكل برنامج التقييم الذاتي مع ملحقاته أثرها تقرير

ثالث  لهيئة جودة التعليم والتدريبالتابعة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةشكَّلت كما 
 ؛وفي التعليم العالي ،قيد المراجعةللبرامج  ةاألكاديمي تمراجعة مؤلفة من خبراء في المجاال لجان

 من اللجانتكوَّنت هذه قد ممن لديهم خبرة في المراجعات الخارجية لجودة البرامج األكاديمية. و 
 . مراجعين خارجيين (7)
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فيما يخص ويتضمن هذا التقرير االستنتاجات المدعومة باألدلة التي توصلت إليها لجنة المراجعة 
 باالستناد إلى:البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية  برنامج

(i) المؤسسة قبل الزيارة الميدانية التي  اأعّدته والمواد المساندة التي تحليل تقرير التقييم الذاتي
 ؛تمت لغرض المراجعة من ِقبل الن ظراء

(ii)  من المناقشات التي أجرتها لجنة المراجعة مع مختلف الجهات ذات العالقة  الُمستَمدالتحليل
 )أعضاء هيئة التدريس، الطلبة، الخريجين، وأرباب العمل(؛

(iii)  خالل الزيارة  وتم تقديمها طلبتها لجنة المراجعةالتحليل المستِند إلى الوثائق اإلضافية التي
 الميدانية.

من أجل تعزيز وتدعيم  ؛من النتائج الواردة في هذا التقرير جامعة البحرينومن المتوقع أن تستفيد 
دارةو  .البكالوريوس في الدراسات اإلسالميةبرنامج  أن مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي تدرك  ا 

 جامعة البحرينلذا فإن من حق ؛ مؤسسة التعليم العالي نفسهامسئولية مسألة ضمان الجودة هي 
ثالثة أن تقرر كيفية التعامل مع التوصيات الواردة في تقرير المراجعة هذا. ومع ذلك، وبعد مضي 

مراجعة أداء مؤسسات  دارةأن تقدم إلجامعة البحرين  علىفإنه يجب على نشر هذا التقرير، أشهر 
 التوصيات.لهذه التعليم العالي خطة تحسين لالستجابة 

على الطريقة جامعة البحرين ـمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي أن تتقدم بشكرها ل إدارةوتود  
أن تعّبر عن  دارة. كما تود اإلالكلية في مراجعة البرنامجعملية المتعاونة التي ساهمت فيها في 

واألداء المهني الذي أبداه أعضاء  ،تقديرها للمناقشات الصريحة التي ُأجريت خالل هذه المراجعة
 بهذا الخصوص.البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية الهيئة األكاديمية في برنامج 

  اآلدابكلية نبذة عامة حول  .ج

أسست كلية اآلداب كجزء من كلية البحرين الجامعية للعلوم واآلداب والتربية، والتي تم إنشاؤها ت
، صدر المرسوم األميري رقم: 1986. وفي العام 1978( للعام 11بموجب المرسوم األميري رقم: )

ة مع كلية ( بإنشاء جامعة البحرين من خالل دمج كلية البحرين الجامعية للعلوم واآلداب والتربي12)
الخليج للتكنولوجيا؛ ليشكال مًعا جامعة البحرين، والتي كانت تضم آنذاك: كلية اآلداب والعلوم، وكلية 

، أصدر مجلس أمناء جامعة البحرين 1990التربية، وكلية إدارة األعمال، وكلية الهندسة. وفي العام 
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حالًيا كلية اآلداب، وكلية العلوم. وتضم  قراًرا بتقسيم كلية اآلداب والعلوم إلى كليتين منفصلتين، هما:
جامعة البحرين عشر كليات. وتشتمل كلية اآلداب على خمسة أقسام هي: قسم اللغة العربية والدراسات 
اإلسالمية، وقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها، وقسم العلوم االجتماعية، وقسم علم النفس، وقسم اإلعالم 

في أقسامها الخمسة برامج على مستوى درجة البكالوريوس، وكذلك  والسياحة والفنون، وتطرح الكلية
برامج الدراسات العليا على مستوى درجة الماجستير. وتتمحور رسالة الكلية حول العمل على إعداد 
قيادات فكرية وتنويرية متمكنة بثقافتها العقلية والنقدية من تعزيز هويتها العربية واإلسالمية، وترسيخ 

ة، والتعددية الثقافية، واحترام المواطنة، وبناء المعرفة والتكنولوجيا والثقافة والمهارات مناخ الحري
العملية، ودعم البحث العلمي وخدمة المجتمع. وفي وقت الزيارة الميدانية، كان عدد أعضاء هيئة 

يساندهم ( عضًوا يعملون بدوام جزئي، و 69( عضًوا يعملون بدوام كامل، و)128التدريس في الكلية )
 .( طالًبا5719( موظًفا إداريًّا. وبلغ العدد اإلجمالي للطلبة المسجلين في الكلية )29)
 

 البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية برنامجنبذة عامة حول  .د

قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية من قبل  اإلسالميةيتم طرح برنامج البكالوريوس في الدراسات 
اآلداب. وقد كان القبول في برامج البكالوريوس في اآلداب يتم تحت مسمى تمهيدي آداب  في كلية

 (1163). ويبلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين في البرنامج 1996دون ذكر التخصص حتى عام 
ا. طالبً  (852)فقد بلغ  وقت الزيارة الميدانية. أما عدد الخريجين منذ طرح البرنامج وحتى طالًبا
أعضاء  (8)بنظام الدوام الكامل؛ وهيئة التدريس ا من أعضاء عضوً  (23)في القسم  ويعمل

 .موظفين إداريين (3)بنظام الدوام الجزئي، يساندهم يعملون 
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 مراجعةالأحكام  ملخص .ه

 البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية برنامج: ملخص أحكام مراجعة 2جدول رقم 

 الُحكم المؤشر
 مستوفٍ  : برنامج التعّلم1
 مستوفٍ  : كفاءة البرنامج2
 مستوفٍ غير  : المعايير األكاديمية للخريجين3
 مستوفٍ  إدارة وضمان الجودة: فاعلية 4

 قدر محدود من الثقة هناك االستنتاج العام
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 : برنامج التعّلم(1) المؤشر .1
للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، مالءمًة يُظِهر البرنامج 

 المطلوبة، والتقييم.التَّعلم ومخرجات 

إطار لتطوير وتقييم البرامج األكاديمية موضح في الكتيب اإلرشادي الخاص لدى جامعة البحرين   1.1
. راسات اإلسالمية، بما في ذلك برنامج البكالوريوس في الدبرامجهاوتعتمده جميع ، بالجامعة

 ،إلى إعداد كفاءات ذات فكر وسطي يتصف بالتسامح( أهداف يسعى من خاللها 5وللبرنامج )
نصاف المرأة ،والحوار شاعة الثقافة النقدية  ،وا  وخالل المقابالت التي تمت  ثقافة التلقين. بدال منوا 

 هذه األهدافربط تم أنه قد أثناء الزيارة الميدانية، علمت لجنة المراجعة  األكاديميةمع الهيئة 
ويبين تقرير التقييم الذاتي عملية الربط على . اإلستراتيجيةبرسالة الكلية ورسالة الجامعة وأهدافها 

تم ربطها مع  ؛نحو تفصيلي. كما تم تحويل هذه األهداف إلى مخرجات تعلم مطلوبة للبرنامج
من خالل االجتماعات   -اللجنة مخرجات التعلم المطلوبة للجامعة بصورة مناسبة. كما الحظت 

أنهم على دراية بأهداف  -التي تمت مع اإلدارة العليا للبرنامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلبة 
البكالوريوس في  مجلبرنا ، تقدر لجنة المراجعة أنوعليه. إليهاالبرنامج والغايات التي يصبو 

ه البرنامج، وأن هذه األهداف مناسبة لنوعخطة أكاديمية واضحة تبرز أهداف  الدراسات اإلسالمية
 جامعة البحرين.األهداف اإلستراتيجية لرسالة كلية اآلداب و  ومرتبطة بصورة مالئمة معومستواه، 

ة من عدد من المقررات اإللزامية برنامج البكالوريوس في الدراسات اإلسالميلالمنهج الدراسي  يتكون 1.2
( ساعة 11)معتمدة موزعة على النحو التالي: ساعة  (128)واالختيارية يبلغ مجموع ساعاتها 

( ساعة 81، و)إجبارية( ساعة معتمدة متطلبات كلية 18، و)جامعية إجباريةمعتمدة متطلبات 
( 9، إضافة إلى )االختيارية( ساعات للمقررات 9)وللتخصص الرئيس،  إجباريةمعتمدة متطلبات 
وبناًء على اختيار الطالب للتخصص الرئيس . للتخصص الفرعي إجباريةساعات معتمدة 

مسار ، : مسار أصول الدين )منفرد(( مسارات4والتخصص الفرعي، يمكنه أن يتخرج عن طريق )
لخطة وا. مسار أصول الشريعة )رئيس(، مسار أصول الشريعة )منفرد(، أصول الدين )رئيس(

إكمال ( فصول دراسية، تمكن الطالب من 8توزع المقررات الدراسية على )للبرنامج الدراسية القائمة 
وترى لجنة المراجعة أن توزيع المقررات في . ( سنوات أكاديمية4جميع متطلبات البرنامج خالل )
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األمر الذي أكده الطلبة ويتفق مع البرامج المماثلة،  ،ا مناسبادراسيًّ  عبًئاالخطة الدراسية يضمن 
مقررات للغة ( 3)كما الحظت لجنة المراجعة وجود . الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية

وتوفر الخطة الدراسية للبرنامج اإلنجليزية في البرنامج، جميعها تم تصميمها لبرامج العلوم اإلنسانية. 
متطلبات جامعة، إلى الغالب تكون  فيو امة لية عأوَّ دراسات تدرًجا في المقررات الدراسية من 

حتى الوصول إلى  وعمًقامقررات أساسية في التخصص، ومن ثم تأتي المواد األكثر تخصًصا 
له فصل دراسي كامل في نهاية الخطة الدراسية. كما توجد قائمة من  ُأفِردَ بحث التخرج، الذي 
ي مقرر دراسي قبل أن يكون قد تأهل للتأكد من أن الطالب ال يسجل في أ ؛المتطلبات المسبقة

في  البكالوريوسيحتوي على المقررات الالزمة لدرجة للبرنامج الدراسي  المنهجكما أن لمتطلباته. 
الدراسات التخصص. كما يتم تقديم  تخدم التي المختلفةالمجاالت  ويغطي، الدراسات اإلسالمية

وبصيغة تحاكي حاجة الواقع اإلنساني المعاصر لمعاني  ،من منظور واقعيفي البرنامج اإلسالمية 
لجنة  اإلسالمية، وتقدرا ألقسام الدراسات ا ضروريًّ يعد متطلبً  ، األمر الذياإلسالم ومقاصده

 منظمالمختلفة الضرورية للتخصص، وأنه  المجاالت يغطيالمراجعة أن المنهج الدراسي للبرنامج 
أعباء دراسية مناسبة للطلبة.  وتضمن الدراسية، والمقرراتوات السن عبربصورة مناسبة تتيح التقدم 

غير أن لجنة المراجعة الحظت أن البرنامج قد أسقط بعض المواد المهمة التي تتعلق بالمقررات 
بدراسة إمكانية إضافة المقرر  الكليةَ  وتنصح اللجنةُ . "التالوة والتجويد والحفظ" :مثل مقرر اإلسالمية

بعض المقررات المنهج الدراسي للبرنامج يحتوي على  في المراجعة الدورية القادمة. كما الحظت أنَّ 
عداد البحوث من التوازن بين النظرية  شيًئايضمن  ، والذيالخاصة بمهارات العمل النظري وا 

من مما يقلل  ؛العمل إلىلم المستند مكون خاص بالتع ال يحتوي علىوالتطبيق. إال أن البرنامج 
من جهة،  لهمت تخصصية مهمة من شأنها رفع المستوى المعرفي افرصة إكساب الطلبة مهار 

. وعليه، توصي لجنة المراجعة بأنه ينبغي على الكلية األدائي من جهة أخرى المهاريوالمستوى 
 بين الفجوة لتقليل ؛الدراسي المنهج في العمل على قائم عملي تدريب مقرر تضمينإمكانية  دراسة

الذين تمت من خالل الطلبة والخريجين  -اللجنة  كما علمت .في البرنامج والعملي النظري الجانب
أن القسم يقوم بطرح عدد محدود من المقررات االختيارية ألسباب  -مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية 

 لجنة توصي ،اختيارات الطلبة لهذه المقررات. وبناء عليها على حرية مختلفة؛ مما ينعكس سلبً 
طرح عدد مناسب من المقررات االختيارية في كل فصل دراسي،  الكلية على ينبغيه المراجعة بأن

 لالختيار من بين هذه المقررات. للطلبةتتاح فرصة حقيقية  حتى
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وحدة يصدرها مركز ضمان يتم توثيق توصيف المقررات الدراسية للبرنامج من خالل استمارة م 1.3
 لمقررمفردات ا ويشتمل توصيف المقرر الدراسي على:، الجودة واالعتماد األكاديمي للجامعة

ومصفوفة  وأهداف المقرر، ومخرجات التعلم المطلوبة له، على مدار الفصل الدراسي، هاوتوزيع
 تقييموأساليب  ،دريسالت وطرائقللبرنامج، المطلوبة  ممواءمة مخرجات المقرر مع مخرجات التعل
إلى قيام القسم بمقايسة  ويشير تقرير التقييم الذاتي. مخرجات المقرر، والمراجع العلمية للمقرر

مع برامج نظيرة تقدم في جامعات إقليمية، وكانت  الدراسيلمحتوى المنهج  رسميةمرجعية غير 
إلى حد  -النتيجة أن برنامج البكالوريوس في الشريعة اإلسالمية المقدم في جامعة البحرين يماثل 

ومن خالل اطالع اللجنة على مكونات عدد من المقررات الدراسية، مناهج هذه المؤسسات.  -كبير 
المتفق عليها  األعراف والمعاييرتتطابق مع المقررات الدراسية  مفردات هذه تبين للجنة المراجعة أنَّ 

موثق بشكل مناسب فيما  ، كما أن محتوى المقرراتودرجتهلتخصصات البرنامج إقليميًّا ودوليًّا 
المراجع المناسبة المهنية والبحثية الحديثة  . كما يتم تحديديخص شمولية وعمق المادة ومالءمتها

 ومخرجاتمن البرنامج  المرجوة األهداف تغطي الدراسية المقررات أنلمراجعة النشر. وتقدر لجنة ا
ومصادر  ،والسعة ،بشكل جيد من حيث العمق موثقةكما أن مفردات المقررات  له، المطلوبة التعلم

 . التعلم المستخدمة

عليها مخرجات التعلم المنصوص ربطها بتعلم للبرنامج، تم  جَ رَ خْ ( مُ 11يضم توصيف البرنامج ) 1.4
 جزئيًّاواضحة . وترى لجنة المراجعة أن مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج على مستوى الجامعة

مخرجات التعلم لم  لجنة المراجعة الحظت أنَّ  . غير أنَّ مع أهداف البرنامج وغاياته نسبيًّاوتتالءم 
تعلم  مخرجات هاأكثر من أهداًفاتكتب بطريقة قابلة للقياس، وأنها قريبة في صياغتها من كونها 

ثات البيئة وضغط المجتمع ..."، والمخرج )د(: المخرج )ج(: "التحرر من مورو  كما في؛ مطلوبة
عادة صياغة  ويشير تقرير التقييم الذاتي"تشكل القناعة بالفكر اإلسالمي ...".  إلى مراجعة وا 

 ومن ثمَّ تكونبشكل أفضل،  للقياس قابلة، مخرجات( 6مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج لتكون )
غير أن هذه المخرجات لم تضمن بعد في توصيف مناسبة ألهداف البرنامج ومستواه العلمي. 

البرنامج بشكل واضح، ولم يتم ربطها بمخرجات التعلم المطلوبة على مستوى الجامعة وال بأهداف 
القديمة للبرنامج. وعليه،  البرنامج. كما أن المقررات الدراسية مازالت مربوطة بمخرجات التعلم

 ؛الدراسية والمقررات البرنامج توصيف وتنقيح توصي لجنة المراجعة بأنه ينبغي على الكلية مراجعة
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 عند المخرجات هذه تستخدم وأن للبرنامج، الجديدة التعلم مخرجات على تحتوي أنها من للتأكد
 والخريجين.  للطلبة األكاديمية المعايير من التأكد

يطرحه برنامج البكالوريوس  كل مقرر دراسيمجموعة من مخرجات التعلم المطلوبة خاصة بهناك  1.5
يشير تقرير التقييم الذاتي إلى . و الدراسياإلسالمية، وهي موثقة في توصيف المقرر الدراسات في 
اللغة العربية والدراسات  في قسمللمراجعة المستمرة من قبل لجنة الجودة تخضع هذه المخرجات أن 

اآلداب ومركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في  في كليةومكتب ضمان الجودة  اإلسالمية،
األكاديمي الجودة في الفصل األول للعام  ضمانجامعة البحرين. وتمت آخر مراجعة بواسطة مركز 

لضمان أن تعكس هذه المخرجات مستويات اإلنجاز المعرفي بشكل مناسب،  ؛ 2016-2017
من  -وقد علمت لجنة المراجعة . مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامجم بطريقة فعالة في وأنها تساه

القائمين على البرنامج بصدد مراجعة مخرجات التعلم المطلوبة للمقررات  أنَّ  - خالل الزيارة الميدانية
 ملكةفي مات الوصفية لإلطار الوطني للمؤهالت ددياتها بناًء على المحتحديد مستو و  ،الدراسية
وتحث اللجنة الكلية على اإلسراع في مراجعة مخرجات التعلم المطلوبة لجميع المقررات . البحرين

علم المطلوبة كما يشير تقرير التقييم الذاتي إلى ربط المقررات الدراسية بمخرجات التالدراسية. 
غير هذا الربط هو مع المخرجات القديمة للبرنامج؛  ، غير أن لجنة المراجعة الحظت أنَّ للبرنامج
توصيف المقررات الدراسية مازال أيًضا يحتوي على هذه المخرجات. وتحث  للقياس. كما أنَّ القابلة 
والتأكد من أنها تحتوي على مخرجات التعلم المحدثة  ،على تحديث توصيف المقررات الكليةَ  اللجنةُ 

 عليه يعتمد الذي المرجع هي والتوصيفات الملفات هذه لكون وذلك ؛للمقررات الدراسية وللبرنامج
البرنامج والتأكد من المعايير األكاديمية  لتقديم ؛البرنامج على والقائمون التدريس هيئة أعضاء

  .للطلبة والخريجين

بادئ لدى جامعة البحرين إستراتيجية تعليم وتعلم، معلنة على الموقع اإللكتروني للجامعة، تحدد الم 1.6
مثل:  أعضاء هيئة التدريس في عمليات التعليم والتعلم،مراعاتها من قبل األساسية التي ينبغي 

ووسائل متنوعة إلحداث التعليم  ،تدريس متعددة طرائقالتعلم الذاتي، استخدام  علىتشجيع الطلبة 
، (اإللكترونيالتعليم المختلطة )الدراسة الصفية والتعليم  وسائلالتفاعلي بين الطلبة، واالستفادة من 

التعليم والتعلم داخل قاعات عمليات في ومستجداتها البحوث العلمية نتائج من  إضافةً إلى االستفادة
ن توصيف . وتشير ملفات المقررات التي تم توفيرها أثناء الزيارة الميدانية إلى أوخارجها المحاضرات
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ستراتيجيات التعليم والتعلم المطلوبة في كل مقرر، وكيف تساهم آ يحددسية المقررات الدرا ليات وا 
الذين قابلتهم اللجنة أثناء الزيارة الميدانية  -وقد أكد الطلبة . لهفي تحقيق مخرجات التعلم المطلوبة 

شمل: تنوع آليات التعليم والتعلم المستخدمة في تقديم البرنامج ومقرراته الدراسية والتي ت -
واألنشطة  ،والتقنيات ،والزيارات ،والمجموعات ،والتطبيقات ،والعروض ،والمناقشات ،المحاضرات

 ،والبحث اإلجرائي ،وزيادة حصيلة المصطلحات ،واستخدام المكتبات ،والبحوث ،الخارجية
 المتبعة فيالتعلم و التعليم  ائقطر  في تنوع وجودالمراجعة  لجنةتقدر  وعليه،والمناظرات الصفية. 

لجنة المراجعة  له. غير أن المطلوبة التعلم مخرجات تحقيق في وتساهم له، ةمالئم وهي البرنامج،
وتدعم تطوير مهارات  التعلم، عملية في المشاركة على الطلبة ليات التي تشجعالحظت محدودية اآل

ستراتيجية التعليم إموضح في  يلكترونأن التعلم اإل من وعلى الرغمأنه،  كمالديهم.  المستقل التعلم
 وجدتأن لجنة المراجعة  غيركما توفر الجامعة منصة للتعلم اإللكتروني، والتعلم لجامعة البحرين، 

 أعضاء مع تمت التي تمقابالوال اإللكترونيزين للتعلم  في مركزخالل الجولة التفقدية  من -
يتم حيث ، في البرنامج اإللكترونيعلم ا للتا محدودً أن هناك استخدامً  - الطلبةو  التدريس هيئة

المواد الدراسية، وال توظف الميزات األخرى  لحفظاألحيان كوسيلة  أغلبالمنصة في  استخدام
المخرجات للمنصة بصورة فاعلة تساهم في تحقيق مخرجات البرنامج التي تتصل بالتخصص و 

تطبيق اإلجراءات التي تساهم في الكلية على  ينبغي بأنهاللجنة  ،توصي ولذلكالعامة منها. 
مدى  وقياس ،ستراتيجية التعليم والتعلم للجامعةوفًقا إل ،بشكل مناسب يلكتروناستخدام التعليم اإل

 .للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات تحقيقفي  فاعليتها

هناك سياسة مؤسسية واضحة على مستوى الجامعة تغطي كل جوانب عملية التقييم، والطلبة  1.7
( من نظام االمتحانات في جامعة 52) :تنص المادةو بها.  درايةهيئة التدريس على أعضاء و 

 ،واالمتحانات ،أداء الطلبة في المقررات من خالل عقد االختبارات تقييمعلى أنه "يجري البحرين 
العامة التعلم ضمن القواعد طرائق تقييم والواجبات وغيرها من  والمشروعاتبإجراء البحوث  وتكليفهم

المقرر  عضو هيئة تدريسطلبة كل المقررات الدراسية، ويعلن  لتقييم ؛التي يضعها مجلس القسم
وطريقة توزيع الدرجة  ،المضمنة في خطة المقرر التقييمطرائق لطلبته في بداية الفصل الدراسي 

من  -نة المراجعة المحددة للمقرر واالمتحان النهائي". وقد تبين للج التقييميةالمئوية على األنشطة 
أن أعضاء هيئة  - خالل االطالع على ملفات المقررات التي تم توفيرها أثناء الزيارة الميدانية

وتوزيع الدرجات من خالل توصيف المقررات. كما  التقييمالتدريس حريصون على توضيح أدوات 
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مقررات يتم توزيعها على أن توصيف ال -الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية  -أكد الطلبة 
الطلبة في المحاضرة األولى من كل فصل دراسي. كما تبين للجنة المراجعة من تقرير التقييم 

مع  يراجعونهاأن االختبارات واألعمال الصفية تعاد إليهم وعليها تعليقات األساتذة، وأنهم  الذاتي،
مكتبية التي يعلن عنها كل عضو ، أو أثناء الساعات الالمحاضرةالمادة في  أعضاء هيئة تدريس

وخالل المقابالت أكد الطلبة أنهم يتلقون تغذية راجعة مناسبة وفورية عن نتائج تقييم هيئة تدريس. 
ا نظام للتظلم من درجة ويوجد أيضً  مباشرة عن واجباتهم. شفهيةأنشطتهم. كما يتلقون تغذية راجعة 

دون التقييم، ويتم من خالله مراجعة إجابة الطالب من قبل لجنة مكونة من عضوي هيئة تدريس 
تقدر اللجنة وجود سياسات واضحة لتقييم و وقد أكد الطلبة ذلك خالل مقابلتهم.  ،المصحح األصلي
أعضاء الهيئة  أنَّ و  ،سالميةالدراسات اإلفي  البكالوريوسمناسبة لبرنامج أنها و إنجازات الطلبة، 

عدم وجود أدلة على التزام تطبيق  الحظتبيد أن لجنة المراجعة بها.  درايةاألكاديمية والطلبة على 
 تحث   ولذلك،سياسية الجامعة المتعلقة بالتحقق من االنتحال األكاديمي في جميع أعمال الطلبة. 

جراءات و  اتسياسمن تطبيق  التأكد على الكليةَ  المراجعة لجنةُ  من  بالتحققالمتعلقة  الجامعةا 
 نظامالبرنامج ال يطبق  كما أنَّ  (.3.3)انظر الفقرة:  البرنامج في مناسبٍ  بشكلٍ  ينتحال األكاديماال
. (3.6و 3.5انظر الفقرتين: ) " الخاص بالجامعة بصورة متكاملة،الطلبة وتقييم االمتحانات اعتدال"

 هذا األمر.  في معالجةوتحث اللجنة الكلية على اإلسراع 

وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص برنامج التعّلم، تود اللجنة  1.8
 يلي: ما إلى، التقدير مع تشير،أن 

  تبرز أهداف  البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية، لبرنامجخطة أكاديمية واضحة هناك
رسالة كلية  ومرتبطة بصورة مالئمة مع مستواه،و  هنامج، وأن هذه األهداف مناسبة لنوعالبر 

 .جامعة البحريناألهداف اإلستراتيجية لاآلداب و 

 بصورة  منظمالمختلفة الضرورية للتخصص، وأنه  المجاالتالمنهج الدراسي للبرنامج  يغطي
 أعباء دراسية مناسبة للطلبة. وتضمن الدراسية، والمقرراتالسنوات  عبرمناسبة تتيح التقدم 

 كما  له، المطلوبة التعلم ومخرجات ،من البرنامج المرجوة األهداف الدراسية المقررات تغطي
 .ومصادر التعلم المستخدمة ،والسعة ،بشكل جيد من حيث العمق موثقةأن مفردات المقررات 

 في وتساهم للبرنامج، ةمالئم وهي البرنامج، المتبعة فيالتعلم و التعليم  ائقطر  في تنوع هناك 
  له.  المطلوبة التعلم مخرجات تحقيق
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 الدراسات في  البكالوريوسمناسبة لبرنامج و سياسات واضحة لتقييم إنجازات الطلبة،  هناك
 بها.  درايةأعضاء الهيئة األكاديمية والطلبة على  أنَّ و  اإلسالمية،

 يلي: بما القيام الكليةبأنه  توصي وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 1.9

 الفجوة لتقليل ؛الدراسي المنهج في العمل على قائم عملي تدريب مقرر تضمينإمكانية  دراسة 
  .في البرنامج والعملي النظري الجانب بين

  ،تتاح فرصة حقيقية  حتىطرح عدد مناسب من المقررات االختيارية في كل فصل دراسي
 .هذه المقرراتلالختيار من بين  للطلبة

 مخرجات على تحتوي أنها من للتأكد ؛الدراسية والمقررات البرنامج توصيف وتنقيح مراجعة 
 األكاديمية المعايير من التأكد عند المخرجات هذه تستخدم وأنْ  للبرنامج، الجديدة التعلم
  .والخريجين للطلبة

 ستراتيجية وفًقا إل ،بشكل مناسب يلكترونتطبيق اإلجراءات التي تساهم في استخدام التعليم اإل
  .للبرنامج المطلوبة التعلم مخرجات تحقيقفي  فاعليتهامدى  وقياس ،التعليم والتعلم للجامعة

 

 :الُحكم النهائي 1.10

 ببرنامجللمؤشر الخاص  البرنامج مستوف  توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن تطبيًقا للمعايير؛ 
 .مالتعل  
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 كفاءة البرنامج :(2)المؤشر  .2
يُعّد البرنامج كفؤًا من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المُتاحة، والتوظيف، 

 .والبُنية التحتية، ودعم الطلبة

 موقعهامنشورة على للقبول في برامج البكالوريوس،  سياسة واضحة لدى جامعة البحرين  2.1
أو ما يعادلها بمعدل ال  ،الطالب على الثانوية العامةحصول ي، حيث تشترط الجامعة لكتروناإل

وأن ، تينيعن سنتين دراس مدة تزيد عليها هيكون قد مضى على حصولوأال  (،%70)يقل عن 
تمهيدي للغة البرنامج ال من ىفَ عْ يُ و . ختبار القدرات العامةاو  ،الطالب المقابلة الشخصية يجتاز

 الطلبة الحاصلون على أو ،الثانوية العامةفي أو أكثر ، (%90)ن على و الحاصل الطلبة اإلنجليزية
. أما الطلبة الحاصلون على IELTS( في اختبار الـ 5.5أو ) ،TOEFLاختبار الـ  في (500)

فإنهم يخضعون المتحان اإلعفاء من البرنامج  ؛الثانوية العامة%( في 89.9-%80نسبة ما بين )
وتسمح الجامعة بقبول الطلبة المحولين من داخلها أو من الجامعات األخرى بشروط  التمهيدي.

 وجود اللجنة تقدر ،لذا ( كحد أدنى.C)ر مقررات التي درسوها من قبل بتقديال معادلةمعينة. وتتم 
غير . العالقة ذات األطراف لجميع ومعروفة الجامعة، مستوى على ومنشورة واضحة قبول سياسة

لجنة المراجعة الحظت عدم مشاركة قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية في تحديد مواصفات  أنَّ 
الطلبة المقبولين في البرنامج. كما الحظت أن متطلبات القبول لم يتم مقايستها مع متطلبات القبول 

 (3.2 :الفقرة انظرعلى معالجة هذا األمر ) الكليةَ  اللجنةُ  برامج أخرى. وتحث   أيفي 

تتطابق مع معايير في البرنامج المقبولين الملفات الشخصية للطلبة  تشير األدلة المقدمة إلى أنَّ  2.2
في  أن سجل الطلبة المقبولين كما. على مستوى الجامعة( 2.1 :في )الفقرةالقبول المشار إليها 

متطلبات القبول  إنَّ يتوافق مع أهداف البرنامج، حيث  اإلسالميةبرنامج البكالوريوس في الدراسات 
مؤهلين بشكل مناسب لاللتحاق بالبرنامج. وترى اللجنة من  طلبةفي الجامعة كافية الستقطاب 

في مختلف المراحل الدراسية للبرنامج أن لديهم القدرات الذهنية والمهارية التي  الطلبةخالل مقابلة 
 أعداد طلبةأن  اإلحصاءاتر المقررات الدراسية في البرنامج. وتظه واستيعابتمكنهم من فهم 

تشير و أن النسبة العالية من اإلناث. و  ،البرنامج في السنة التمهيدية والسنة األولى في ازدياد
فقط من الطلبة يستطيعون %( 38) أن نسبةإلى  المقدمة في تقرير التقييم الذاتياإلحصاءات 
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سية، فيما يستغرق الباقي فترات ( سنوات كما تقتضي الخطة الدرا4استيفاء متطلبات الدراسة في )
(، 22( سنوات إلى )%5لدراسة أكثر من )أطول، وتصل نسبة الطلبة الذين يبقون على مقاعد ا

 :وكما تمت اإلشارة إليه في )الفقرةأسباب ذلك.  عنوهي نسبة كبيرة. وترى اللجنة ضرورة التحري 
القسم في عملية تحديد مواصفات الطلبة ال و  أعضاء هيئة التدريسال توجد مشاركة من قبل (، 2.1

إلى وجود تفاوت في  ما يؤدي، وهو اإلسالمية الدراساتالبكالوريوس في في برنامج  المقبولين
آلية  تطويرأنه ينبغي على الكلية توصي لجنة المراجعة بعليه، و  .مواصفات هؤالء الطلبة المقبولين

 تضمنل ؛المقبولين بالبرنامجالطلبة في عملية تحديد مواصفات  في القسماألساتذة  إلشراكواضحة 
 .همتطلبات مع قدراتهم تتالءم طلبة قبول

 دارةمسئولية اإلتقع حيث  ،يوجد هيكل تنظيمي مناسب إلدارة البرنامج، وفًقا لتقرير التقييم الذاتي 2.3
الدراسات العربية و  اللغةقسم رئيس  علىالدراسات اإلسالمية  في البكالوريوس برنامجل اليومية

 :على مستوى القسم، مثل لجان متعددة كما توجدعميد كلية اآلداب.  إداريًّاالذي يتبع ، اإلسالمية
، ولجنة البرامج، ولجنة التوظيف وتجديد العقود، واللجنة العلميلجنة ضمان الجودة، ولجنة البحث 

تتولى مهام  والتيلجنة الكتب الدراسية، الثقافية، ولجنة الترقيات األكاديمية، ولجنة االمتحانات، و 
إلى مجلس  وترفع توصياتها إلى مجلس القسم، ومن ثمَّ  ،للبرنامجاألكاديمية  الشئون إلدارةمختلفة 
كما يقوم منسقو المقررات الدراسية بضمان جودة ومجلس الجامعة متى استدعى األمر ذلك.  ،الكلية

 ؛والواجبات للمسئولياتويوجد وصف واضح واتساق ما يدرس في المقررات ذات الشعب المتعددة. 
أن الموظفين والطلبة  -خالل المقابالت التي تمت أثناء الزيارة الميدانية  -تأكدت لجنة المراجعة 

 وأن ،دارة البرنامجإل ومالئم واضحة وجود هيكل تنظيمي تقدر لجنة المراجع ،لذابه.  درايةعلى 
 .به دراية على والطلبة الموظفين

يسهمون و  ،بنظام الدوام الكامليعملون ( عضو هيئة تدريس 32) اإلسالميةضم شعبة الدراسات ت  2.4
 ( بدرجة أستاذ5( بدرجة أستاذ و)2، منهم )اإلسالميةبرنامج البكالوريوس في الدراسات  تدريسفي 

بدرجة محاضر ومساعد بحث  (4بدرجة أستاذ مساعد باإلضافة إلى ) عضًوا( 12و) ،مشارك
لتدريس بعض مقررات  ؛بنظام الدوام الجزئييعملون ( أعضاء 8. كما يعتمد القسم على )وتدريس
إلى أعضاء  الطلبةوالطريقة التي تحتسب بها الجامعة نسبة  ،الذاتي لتقرير التقييما وطبقً  البرنامج.

سبة ن، وهي (30:1)إلى  اإلسالميةهيئة التدريس فإنها تصل في برنامج البكالوريوس في الدراسات 
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تنوًعا كافًيا هناك  أنَّ لجنة المراجعة وجدت  ،ومن خالل دراسة سيرة أعضاء هيئة التدريس. مقبولة
تالحظ اللجنة  ، كمابحيث تشمل كافة التخصصات المطروحة في البرنامج ،مجاالت التخصص في

جهًدا  ال تعكسسيرهم الذاتية  غير أن أعضاء هيئة التدريس. فيهاج تنوع المدارس العلمية التي تخرَّ 
االجتماعات خالل  علمت لجنة المراجعةوقد . فاعليتهيساعد على تطوير البرنامج وزيادة بحثيًّا كبيًرا 
( 12أعضاء هيئة التدريس هي ) أن أعباء التدريس لجميع ،مع أعضاء هيئة التدريسالتي تمت 

، ، وقد ُيسمح لهم بتدريس مواد إضافية مدفوعة األجر قد تصل إلى تدريس مقررينأسبوعيًّاساعة 
في ظل مسئولية القسم في تدريس متطلبات الجامعة والكلية المتصلة بالدراسات وهو ما يتم  

الجامعة تتوقع من عضو هيئة التدريس ا ألن ونظرً  .األمر الذي يرفع عبئهم التدريسي ؛اإلسالمية
تحث الكلية على فإن لجنة المراجعة  ،والقيام بأنشطة بحثية ،المشاركة في لجان داخل الجامعة

وجهود  ،إلحداث توازن بين جهود التدريس ؛العبء التدريسي للهيئة األكاديمية لتخفيف تبني حلول
د قادرين على إثراء التخصصات استقطاب أعضاء هيئة تدريس جد عن طريقالبحث العلمي 

 لبناء صفٍّ  ؛كمساعدي بحث في القسم الخريجينتعيين أوائل ، أو الفرعية المتنوعة داخل البرنامج
علمت اللجنة أن  األكاديمية،ومن خالل المقابالت مع الهيئة من أعضاء هيئة التدريس.  ثانٍ 

أن لجنة المراجعة  إالولنقص العدد،  ،ماليةالجامعة أوقفت العمل بنظام التفرغ البحثي ألسباب 
ذلك  عضاء هيئة التدريس على أن يشملأهمية عودة العمل بنظام التفرغ البحثي أل تؤكد على
بأنه ينبغي توصي اللجنة  ،وعليه .في القسممما يدعم مسيرة البحث العلمي  ؛المساعدين األساتذة

لتحقيق التوازن بين األعباء التدريسية والبحثية ألعضاء الهيئة  ؛عمليةتبني حلول  على الكلية
 .، والتأكد من فاعليتهااألكاديمية

. وتقييم أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين ،وترقية ،توجد لدى الجامعة قواعد واضحة لتعيين 2.5
تبدأ  إجراءات محددةتتبع  التوظيف عمليات تبين أن األكاديمية،ومن خالل مقابلة أعضاء الهيئة 

من ثم دراسة الطلبات التي ترسل  اإللكتروني، على موقع الجامعةعن الوظائف الشاغرة باإلعالن 
وتجري مفاضلة بين المتقدمين، وحسب الشواغر يتم تعيين عضو هيئة  القسم إلى الكلية فالجامعة،

أن إجراءات الذين قابلتهم اللجنة أثناء الزيارة الميدانية أكد أعضاء هيئة التدريس وقد  .التدريس
ء عضو هيئة التدريس، يعبأ داجودة ألتقييم  ًمانظا أن هناككما . التعيين تتم بشكل متناسق وشفاف

 ،نشاط األكاديميال عدة جوانب منها:الطلبة ورئيس القسم، ويشمل  من إلكترونيًّا، وبشكل منتظم
البحثي  ممع رئيس القسم، وكذلك نشاطه متعاونه ىومد زمالئهم،مع  همقاتوعال، التدريسي ءدااألو 
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 عمليةتخص  وشفافة واضحة إجراءات وجوداللجنة  وتقدر وخدمة الجامعة والمجتمع. ،والعلمي
والمقابالت  ،المقدمة األدلةمن خالل كما الحظت اللجنة  .التدريس هيئة أعضاءالتعيين وتقييم أداء 

ل استبقاء مناسب بين أعضاء هيئة التدريس، معديوجد  ،أنه بشكل عام ،مع أعضاء هيئة التدريس
في التقاعد،  رغبتهمنتيجة  ؛األحيان ينهي أعضاء هيئة التدريس عملهم في الجامعة أغلبوأنه في 

 ،عضاء هيئة التدريسأترقية ل ؛األكاديميةالجامعة نظام الترقيات  كما تعتمد .التعاقدمدة  انتهاءأو 
وآلية عمل  ،والجامعة ،والكلية ،ويتضمن معايير تشكيل لجان الترقية األكاديمية على مستوى القسم

ومن خالل اللقاءات التي تمت مع أعضاء  هذه اللجان، ومتطلبات الترقية األكاديمية ومعاييرها.
الترقية  بطلبثالث السابقة لم يتقدم أحد خالل السنوات ال أنهتبين للجنة المراجعة  ،هيئة التدريس

التي تمت المقابالت  كما بينت .التدريس هيئة أعضاء بها المكلف األعباء زيادةبسبب  ؛األكاديمية
عدم حيث من  في القسم،جراءات الترقية إتجاه  امع أعضاء هيئة التدريس حالة من عدم الرض

كما أشار أعضاء هيئة التدريس الذين قابلتهم  ،الجامعةما تقره إجراءات مع جدولها الزمني توافق 
في وتنشر  ،البحوث التي يقومون بها تكتب باللغة العربية إلى أنَّ اللجنة أثناء الزيارة الميدانية 

مما يعيق  ؛(SCOPUS) في الجامعةعربية ال تندرج تحت الالئحة المعتمدة  مجالت ودوريات
. ة المعتمدة من قبل الجامعةمَ كَّ حَ لمجالت المُ ل بالنشر في االترقية فيما يتص متطلباتتحقيقهم 

وتنفيذ خطة مناسبة تساعد من خاللها أعضاء  وضععلى الكلية  وعليه، توصي اللجنة بأنه ينبغي
 ،ونظامها ،بالجامعة وبالنسبة لتعريف األكاديميين الجدداألكاديمي.  الترقي علىهيئة التدريس 

التدريس أن هذا هيئة من خالل مقابالت أعضاء المراجعة  تبين للجنةفقد ومواردها،  ،وخدماتها
بأنه ينبغي  اللجنة توصي ،لذا .على مستوى القسم والكلية، ولكن بصورة غير رسمية النشاط يتم
 ؛الجامعةو  والكلية، القسم،لألكاديميين الجدد على مستوى  رسميتعريفي  برنامجتنظيم  على الكلية

 ته.يوتقييم فاعل ،وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،لجامعةلتعريفهم بسياسات ا

 التسجيل نظام: أمثلتها من والمفعلة، الحديثة المعلومات أنظمة من عدد  البحرين  جامعة لدى 2.6
 مع األنظمة تلك وتتالءم، البشرية والموارد الدراسية، والجداول األكاديمي، واإلرشاد اإللكتروني،

ه أنالمراجعة  للجنة اتضح واألدلة المقدمة، ةيالميدان الزيارة خالل ومن ه.وأهداف البرنامج طبيعة
إلكترونيًّا على العديد من المعلومات والبيانات  الحصول واألكاديمية اإلدارية تينالهيئيمكن ألعضاء 

 اإلداريين، للموظفين اإلضافية والساعات ،والغياب الحضور وسجالت مفردات المرتب، ومنها:
. وتتوفر الخدمات اإللكترونية للطلبة أيًضا واألكاديمي يدار اإل الموظف هيحتاج مما ذلك وغير
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 ،البرنامجفي  المسجلين الطلبة كشوف استخراج، وكذلك الدراسية الرسوم ودفع مقرراتهم، تسجيلل
وقد أظهرت المقابالت مع أعضاء الهيئة  .طالب لكل األكاديمي المرشد سماو  ،الدراسية وجداولهم

 يوفر لكترونياإل التعليم مركز أنَّ  كما. يًّالكترونإورصد الدرجات  ،مكانية تسجيل الغيابإاألكاديمية 
 المتاحة الموارد عن تقارير المكتبة توفر وكذلك ،خدماته من يميةدكااأل قساماأل استفادة عن تقارير
 وأهدافه، البرنامج لطبيعة مالئم ،المعلوماتإلدارة  نظام توفر من وعلى الرغم .استخدامها، و للكلية

 دلياًل  تجد لمالمراجعة  لجنة أنَّ  إالاستخدامه في إدارة البرنامج، والطلبة، والموارد المختلفة،  يتم  و 
 نظام وجود اللجنة تقدر لذا،. القرار اتخاذ عملية لتعزيز إستراتيجية متكاملة بصورة استخدامه على
 وتنصح تطويره، في منه االستفادة ويمكن واحتياجاته، البرنامج، ألهداف مالئم المعلومات، إلدارة
 على مستوى إستراتيجي للبرنامج. القرار اتخاذ عملية تعزيز أجل من ه؛من االستفادة بزيادة

ضمان  أجلمن  ؛رسمية مفعلةإجراءات وآليات البحرين  في جامعةمركز تقنية المعلومات  لدى  2.7
المخاطر.  إلدارةوسياسة  ، إضافة إلى وجودوسالمة كافة سجالت ومعلومات الطلبة في الكلية أمن

مزود بنسخ طبق األصل وآخر خارجها في الحرم الجامعي،  (server)خادم معلومات  كما يوجد
من  وذلك لضمان عدم تلفها ألي سبب الرئيس؛من البيانات والمعلومات المخزنة في الخادم 

 إالالدخول إلى البيانات الخاصة بالطلبة ال يتم  فإنَّ المعلومات،  وأمن. ولضمان سرية األسباب
بحيث  ،المصرح لهم ضمن إجراءات محددة، كذلك توجد صالحيات متدرجةاألشخاص من خالل 

 الدرجات إدخال لعملية بالنسبة أما .بيانات طلبتهالحصول على  عضو هيئة تدريسلكل  يتاح
 بصورة األمر تطلب إذا فيها التغيير ويتم القسم، رئيس ويعتمدها فقط، المادة أستاذ بها فيختص
أكد لقاء أعضاء هيئة التدريس أن القسم يحتفظ بسجالت قد و . والعميد القسم رئيس موافقة بعد رسمية

ألقل. االمتحانات، ودرجات الطلبة، وكراسات اإلجابة في أماكن مخصصة لذلك لمدة سنة على ا
لضمان سالمة المعلومات الخاصة بطلبة  ؛البرنامج فيتقدر اللجنة السياسات واإلجراءات المطبقة و 

 ودقتها. أمنها علىوالحفاظ  ،البرنامج

ومن خالل الجولة  ،الكلية والجامعة فيتفقدية  بجولة ،الزيارة الميدانية خاللقامت لجنة المراجعة  2.8
تسع  المحاضراتمباني كلية اآلداب تحتوي على عدد مناسب من قاعات  تبين للجنة المراجعة أنَّ 

الالزمة  ضوئيالعرض الوآالت  ،حاسوبالأجهزة مجهزة بو  ،اطالبً  (50-40)بين  ماكل منها 
 من ألكثر تسع ، والتياألغراض متعددةال قاعاتلتقديم المادة العلمية، إضافة إلى عدد من ال
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 فضال الصاالت، :مثل الجامعة حرم في الطلبة لتواجد أماكن الجامعة توفر كما .طالبٍ ( 100)
 والشطرنج، والمسرح، والموسيقى، الفنون نادي :مثل لألنشطة الطلبة لممارسة متعددة أماكن عن

 جانب إلى. لمجلس الطلبةومكاتب  صحي، ومركز رياضية، وصالة اآلداب، وسينما واإلعالم،
 كذلك ،بشكل عاماآلداب والحرم الجامعي  كلية وداخل المختبرات، في( Wi-Fi) خدمة الـ توفير

 كافية فردية مكاتب وتوفر الجامعة. التدريس هيئة وأعضاء للطلبة، اإللكتروني البريد يتم توفير
توجد مكاتب ، كما واستقبال الطلبة ،للعمل ةمالئمو  ،التدريس مزودة بأجهزة كمبيوتر هيئة ألعضاء
 اإللكترونيمركز زين للتعلم  وفروي. أعضاء هيئة التدريس الذين يعملون بالنظام الجزئي الستخدام

التي تمكن أعضاء هيئة التدريس من تقديم ( Blackboardو Moodleلكترونية )منظومته اإل
ن كان استخدام البرنامج لهذه المنظومة محدوًدا كما توجد  .أجزاء من مقرراتهم بشكل إلكتروني، وا 

ومن خالل من الحواسيب اإللكترونية الستخدام الطلبة.  كافٍ مختبرات عامة تحتوي على عدد 
المناسبة  اإللكترونيةوالمراجع والمصادر الورقية مزودة بالكتب ها تبين أنَّ  مكتبةالجولة التفقدية لل

المكتبة قواعد بيانات  توفروكذلك أعضاء هيئة التدريس، كما  ،التي تخدم الطلبة في البرنامج
في كما يتوفر . ، وهي كافية وحديثةإليهاوأعضاء هيئة التدريس الوصول  الطلبةيستطيع  إلكترونية
للدراسة الجماعية، وقاعة خاصة مجهزة باألجهزة قاعات دراسية وخدمات مساعدة وقاعات  المكتبة

 ارتياحهم عن نو والموظف لطلبةا أعرب ،المقابالت وخالل. الالزمة للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية
 مالئمة للبرنامج المتاحة الموارد أن المراجعة لجنةتقدر و . البرنامج لدعم المتوفرة والخدمات للمرافق

 احتياجات تلبي ،إلكترونية أمكانت ورقية أباإلضافة إلى توافر مصادر ومراجع سواء  الحتياجاته،
 .التدريس هيئة وأعضاء الطلبة

 خالل الزيارة -الحظت اللجنة حيُث  ،البحرين نظام  لتتبع استخدام مواردها المختلفةلدى جامعة  2.9
أن الجداول الدراسية للقاعات والمختبرات تصدر عن عمادة القبول والتسجيل، وتعلق  - الميدانية
طلب تغيير هذه الجداول يتم عن طريق العمادة. ويوفر مركز زين للتعلم اإللكتروني  وأنَّ  خارجها،

النظام بيانات عن استخدام  يجمعمنصة إلكترونية للمقررات المدرجة ضمن التعلم اإللكتروني، كما 
كما أن لدى المكتبة نظاًما رصيًنا  مصادره، وُيصدر تقارير مختلفة عن حجم االستخدام وأشكاله. 

الكلية سجالت لمتابعة  مستوىوتوفر مختبرات الحاسوب على ، التي تتم بها العملياترصد وتتبع ل
علمت لجنة المراجعة من خالل المقابالت التي تمت وقد  استخدامها في العملية التعليمية والبحثية.

أثناء الزيارة الميدانية إلى أنه يمكن استخراج التقارير التي تهم القسم والكلية فيما يتعلق بالطلبة 
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الدراسية، واستخدام البرنامج للخدمات المقدمة. وتشير األدلة المقدمة والمقابالت  شئونهمومتابعة 
وجود استخدام فعلي لهذه الخدمات، ولكن بنسب متفاوتة. حيث إلى الميدانية  التي تمت أثناء الزيارة

، في حين يوجد استخدام جدًّايتم استخدام منصة التعلم اإللكترونية من قبل البرنامج بشكل محدود 
تقر لجنة المراجعة بوجود المكتبة. و  لخدماتمناسب من الطلبة وأعضاء هيئة تدريس البرنامج 

مح بتقييم مدى االستفادة من الموارد المختلفة، إال أنها لم تجد دلياًل على استخدام نظام تتبع يس
القرار. ومن واتخاذ تقارير تلك األنظمة من قبل إدارة البرنامج بشكل دوري ومنتظم في عملية صنع 

من نظم اللجنة بأنه ينبغي على الكلية زيادة استخدام تقارير التتبع والبيانات المستحدثة وصي ثم، ت
 .المتابعة؛ لتعزيز اتخاذ القرارات التي تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية

ذات الطبيعة الخدمية والمساندة للعملية  اإلداريةوجد لدى جامعة البحرين العديد من الجهات ي 2.10
تبين للجنة المراجعة من و لتسهيل تعلمهم.  ؛على تقديم دعم للطلبة جميعها، التي تعمل األكاديمية

الميدانية واألدلة المقدمة توفر دعم طالبي مناسب فيما يتعلق بالمكتبة، والمختبرات، زيارة الخالل 
المتاحة، أو الدعم البشري الحاسوب والتعلم اإللكتروني، سواء من حيث البنية التحتية، أو تطبيقات 

أما بالنسبة لنظام اإلرشاد األكاديمي؛ فيتم من  .فنيي المختبرات، أو المختصين داخل المكتبة :مثل
دليل للطلبة ذوي االحتياجات  كما يوجد خالله مساعدة الطلبة في اختيار المواد المالئمة لهم.

الدراسية، توفير  مقرراتهمفي تسجيل  مساعدتهممثل:  لهموتتوفر العديد من أوجه الدعم  الخاصة،
 هاخدماتأيًضا  المكتبةكما توفر ن قبل الطلبة المتطوعين، ، تقديم خدمات الدعم ملهم سيارة مجهزة

ويعمل مكتب . ا لهممن خالل غرفة لذوي اإلعاقة البصرية بها جهاز كمبيوتر مجهز خصيصً 
عداد الطلبة إ ىرشاد المهني التابع لمكتب نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع والخريجين علاإل

تسليم وخدمة  ،يوم المهن :ديم عدة خدمات لهم مثللمواجهة تحديات سوق العمل عن طريق تق
دائرة التوجيه  كما أنَّ وخدمة التوظيف في الحرم الجامعي.  ،خدمة الترشيحو السيرة الذاتية،  وتسل م

واإلرشاد التابعة لعمادة شئون الطلبة توفر التوجيه والمشورة بواسطة مرشدين اجتماعيين مختصين. 
، إلى جانب دائرة الصحية  من خالل شعبة الرعايةا شاماًل ا صحيًّ دعمً  للطلبةكما توفر الجامعة 

خالل المقابالت التي تبين  قدو  األمن والسالمة التي تهدف إلى المحافظة على سالمتهم وأمنهم.
، كما اطلعت اللجنة على خدمات الدعم المقدمة لهممختلف عن تمت مع الطلبة، أنهم راضون 

كفاية األدلة عدم لوحظ الذين هم على وشك التخرج، إال أنه  الطلبة رضاقياس درجة ل استبيانات
 خدمات اللجنة وتقدرالخدمات المختلفة المقدمة للدعم الطالبي.  استخدامها لتحسين التي تشير إلى
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للطلبة، وتحث على توسيع نطاق قياس الرضا عن خدمات  الجامعة تقدمها التي المختلفة الدعم
طلبة جميع المراحل الدراسية، وأن يتم ذلك بصورة دورية ومنتظمة، وكذلك  الدعم الطالبي؛ لتشمل

 (.4.8 :الفقرة انظراالستفادة من نتائجها في تحسين الدعم المتوفر للبرنامج )

؛ ا للطلبة الجدد الملتحقين بالجامعةا تعريفيًّ تنفذ برنامجً جامعة البحرين  أنَّ  يذكر تقرير التقييم الذاتي 2.11
وتسهيل  في الجامعة،الطلبة، ويتم خالل يوم التهيئة إعداد الطلبة لالنخراط  شئونة تنظمه عماد إذ

دليل ب يتم تزويدهم، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات التي تلزمهم عن الجامعة، كما فيها تكيفهم
 ،بالمساهمة في يوم التهيئةكلية اآلداب وتقوم  .وواجباتهم ،استرشادي لحقوق طلبة جامعة البحرين

على تزويد الطالب بكتيب خاص الكلية تعمل ، كما الجدديتم شرح البرنامج ومتطلباته للطلبة حيث 
كافة المعلومات التعريفية عن  أشار أعضاء هيئة التدريس إلى أنَّ  ،المقابالت خاللو . بكلية اآلداب

 .التعريفيألي طالب قد ال يتمكن من حضور البرنامج  لكترونيالبرنامج متاحة على الموقع اإل
أكدوا ، و عن فاعلية يوم التهيئةأثناء الزيارة الميدانية عن رضاهم  لقاؤهموأعرب الطلبة الذين تم 

وبطلبة الكلية والكليات األخرى. وأنهم تسلموا  ،على أهمية هذا اليوم في فتح عالقات جديدة بأقرانهم
مجموعة من الوثائق تشمل: برنامج اليوم التعريفي، ودليل الطالب، وحقوق الطلبة وواجباتهم، والئحة 

مازال البرنامج التعريفي  وترى لجنة المراجعة أن. والئحة مواصفات المالبس ،السلوكيةالمخالفات 
 اللجنة وتقدر لألهداف المرجوة منه.فاعليًة وتحقيًقا ليكون أكثر  ؛التحسينات بحاجة إلى المزيد من

 واألنشطة والخدمات بالبرنامج، الجدد الطلبة لتعريف ؛والكلية الجامعة إدارة تتخذها التي الترتيبات
واالستفادة  ،الجدد عن فاعلية يوم التهيئة بصورة منهجية الطلبةوتنصح بمتابعة قياس رضا  المقدمة،

 .في تحسين البرنامج التعريفي للطلبة النتائج من

، إلى أن البرنامج يتبع نظام جامعة البحرين الخاص باإلشراف األكاديمي، يشير تقرير التقييم الذاتي 2.12
أن يقوم رئيس القسم بتحديد مشرف ، وينص على مفصل في دليل أعضاء هيئة التدريسوهو 

بالغ  ،مسجل في البرنامجلكل طالب  أكاديمي اسم المشرف  إلضافة ؛عمادة القبول والتسجيل بذلكوا 
وفق سياسة منصوص  األكاديمييعمل المشرف و . اإللكترونيةعلى صفحة الطالب  األكاديمي

والتي يتم عرضها على  ،ا لرئيس القسم عن المشكالت الجوهريةا سنويًّ عليها، حيث يقدم تقريرً 
ويوجه اإلنذار األكاديمي للطالب إذا قل . استدعت الحاجة لذلك إذامجلس القسم ومجلس الكلية 

البرنامج، وذلك من الفصل الثاني اللتحاقه  فيمعدله التراكمي عن الحد األدنى المطلوب للتخرج 
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أْن يرصد مشكالت الطلبة المتعثرين أكاديميًّا؛ ممن  يكاديمويفترض في نظام اإلرشاد األ .به
في مقررات ب الذي يوضع تحت اإلنذار بالتسجيل يسمح للطالحصلوا على إنذار أكاديمي، حيث ال 

الذي يقدم للطالب النصيحة المناسبة واالجتماع معه، و األكاديمي مرشده دون الرجوع إلى جديدة 
 ؛ساعة معتمدة (12)أكثر من التي تمكنه من رفع معدله التراكمي، كما ال يمكن له أن يسجل 

تبين للجنة المراجعة توافر أشكال الدعم األكاديمي . كما الدراسي مناسب له العبءلضمان أن يكون 
 National Geographic Centre للطلبة المتعثرين في اللغة اإلنجليزية من خالل مركز

وحدة  الذي تطرحه، وتوفير، ومن خالل برنامج "تعليم األقران"، افتتح مؤخرً المصادر التعلم الذي 
ة تبين مدى استفادالمراجعة يتم تقديم أدلة للجنة  . غير أنه لمالتدريب والتطوير كل فصل دراسي
األكاديمي  بوجود آليات لإلرشادلجنة المراجعة  تقر ،وعليهطلبة البرنامج من هذه اآلليات. 

سهامها، وتنصح الكلية بتقييم وقياس مدى فاعلية هذه اآلليات والمتابعة في تحسين األداء  وا 
 .األكاديمي للطالب

متنوعة لتوسيع معارف الطلبة وخبراتهم من خالل األنشطة الداعمة،  فرًصاجامعة البحرين  توفر 2.13
والتي تشمل: االشتراك في األنشطة الطالبية بالتعاون مع جمعيات ونوادي الكلية، والمعارض 
الطالبية. ومن خالل المقابالت والزيارة الميدانية، اتضح للجنة المراجعة أنه يتاح للطلبة فرصة 

وعة واسعة من أنشطة التعلم غير الرسمية، التي تنظمها جهات مختلفة في االشتراك في مجم
 وورًشاالجامعة، وتشمل: األنشطة الثقافية واالجتماعية، والفعاليات الرياضية، والحلقات النقاشية، 

التي تمت أثناء الزيارة تدريبية مختلفة، ويوم المهن، وبرنامج تعليم األقران. وخالل المقابالت 
 أعرب الطلبة عن رضاهم عن الفرص التي توفرها الجامعة والكلية، لتوسيع نطاق تعلمهم ،يةالميدان
في  تعلموتقدر لجنة المراجعة وجود بيئة  البرنامج. أهدافعلى تحقيق  إيجابيتنعكس بشكل  والتي

 .الجامعة؛ تساهم في توسيع معارف وخبرات الطلبة، والتي تدعم التعلم غير الرسمي

، تود اللجنة كفاءة البرنامجوفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  2.14
 يلي: ، إلى مامع التقدير أن تشير،

 ذات األطراف لجميع ومعروفة الجامعة، مستوى على ومنشورة واضحة قبول سياسة هناك 
 .العالقة

 به دراية على والطلبة الموظفين ،دارة البرنامجإل ومالئم واضحهيكل تنظيمي  يوجد.  



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 24 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  -الدراسات اإلسالمية  البكالوريوس في-الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج   
 

 

  هيئة أعضاءالتعيين وتقييم أداء  في عمليات مطبقة وشفافة، واضحة إجراءاتلدى الجامعة 
 التدريس.

  منه االستفادة ويمكن واحتياجاته، البرنامج، ألهداف مالئمو  المعلومات، إلدارة نظامهناك 
 .هتطوير  في

  لضمان سالمة المعلومات الخاصة بطلبة  مالئمة البرنامج فيالسياسات واإلجراءات المطبقة
 ودقتها. أمنها علىوالحفاظ  ،البرنامج

 كانت أباإلضافة إلى توافر مصادر ومراجع سواء  الحتياجاته، مالئمة للبرنامج المتاحة الموارد
 التدريس. هيئة وأعضاء الطلبة احتياجات تلبي ،أم إلكترونيةورقية 

 كافية، وهناك مستوى عاٍل من الرضا  للطلبة الجامعة دمهاتق التي المختلفة الدعم خدمات
 عنها لدى الطلبة. 

 بالبرنامج، الجدد الطلبة لتعريف ؛مناسبة على مستوى الجامعة والكلية هناك ترتيبات 
 .المقدمة واألنشطة والخدمات

  في توسيع معارف وخبرات الطلبة، والتي تدعم التعلم غير في الجامعة بيئة التعلمتساهم 
 .الرسمي

 يلي: القيام بما الكلية على هبأن توصي وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 2.15
 في عملية تحديد مواصفات المقبولين  في القسماألساتذة  إلشراكآلية واضحة  تطوير

  .البرنامج متطلبات مع قدراتهم تتالءم طلبة قبول تضمنل ؛بالبرنامج
  األكاديميةلتحقيق التوازن بين األعباء التدريسية والبحثية ألعضاء الهيئة عملية تبني حلول 

 .، والتأكد من فاعليتهابها
 األكاديمي الترقي علىوتنفيذ خطة مناسبة تساعد من خاللها أعضاء هيئة التدريس  وضع، 

 ؛الجامعةو  والكلية، القسم،لألكاديميين الجدد على مستوى  رسميتعريفي  برنامجتنظيم و 
 .تهيوتقييم فاعل ،وخدماتها المتنوعة ،ومواردها ،ولوائحها ،لتعريفهم بسياسات الجامعة

  زيادة استخدام تقارير التتبع والبيانات المستحدثة من نظم المتابعة؛ لتعزيز اتخاذ القرارات
 .التي تساهم في رفع كفاءة العملية التعليمية
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 :الُحكم النهائي 2.16

بكفاءة  للمؤشر الخاصالبرنامج مستوف   توصلت لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن للمعايير،تطبيًقا 
 البرنامج.
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 جينيالمعايير األكاديمية للخر   :(3المؤشر ) .3
 المستوى وعلى البحرين، في المماثلة البرامج مع المتوافقة األكاديمية للمعايير مستوفون الخريجون
  .والدولي اإلقليمي،

على شكل مخرجات تعلم مطلوبة وضعت على مواصفات عامة لخريجيها  البحرينحددت جامعة  3.1
 ، ومهارات التفكيرمهارات تقنية المعلوماتمهارات التواصل،  :تشتمل علىمستوى الجامعة، 

. المستمرالذاتي ، والتعلم األخالقية المهنيةالمسئولية و مهارات المعلوماتية، الالنقدي، و و  التحليلي
، توجد هناك مخرجات تعلم مطلوبة للبرنامج يتم من خاللها تحقيق هذه لتقرير التقييم الذاتي ووفًقا

كما الحظت المواصفات، وقد تم ربط هذه المخرجات بالمخرجات المطلوبة على مستوى الجامعة. 
ل أثناء وأرباب األعما ،وأعضاء هيئة التدريس ،من خالل المقابالت التي تمت مع الطلبة -اللجنة 

أنه يوجد فهم مشترك للتوقعات الخاصة بالبرنامج والمخرجات التي يسعى إليها.  - الزيارة الميدانية
استخدام مخرجات التعلم القديمة  (، فقد تمَّ 1.4 :الفقرة انظرغير أنه وكما تمت اإلشارة إليه سابًقا )

للبرنامج في عملية الربط، وهي غير قابلة للقياس. كما يستعين البرنامج باستمارة تقييم المقرر 
خالل المقابالت  من -لقياس مدى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة إال أنه قد تبين للجنة المراجعة 

 كما أنَّ (، 3.4 :الفقرة انظرحدوًدا في البرنامج )تطبيق هذه اآللية مازال م أنَّ  - واألدلة المقدمة
كما  " الخاص بالجامعة بصورة متكاملة،الطلبة وتقييم االمتحانات اعتدال" نظامالبرنامج ال يطبق 

. وتحث اللجنة الكلية على اإلسراع (3.6و 3.5انظر الفقرتين: )سيتم تفصيله في الفقرات التالية 
 هذا األمر. في معالجة

جراءات محددة للمقايسة المرجعية  3.2 ، تبين كيفية تحديد  داخليًّا وخارجيًّالدى جامعة البحرين سياسة وا 
مقايسات على الالمراجعة اطلعت لجنة  . كماأهداف المقايسة، وكيفية إدارتها، واستخدام نتائجها

جامعات خليجية  فيمع برامج مماثلة  اإلسالميةالدراسات البكالوريوس في التي نفذها القسم لبرنامج 
قليمية  المعلومات؛ اعتمدت على المقايسات غير رسمية هذه لجنة المراجعة أنَّ  حيث الحظت، وا 

. المتوفرة في الصفحات اإللكترونية لهذه الجامعات، ولم تتبع سياسة وأنظمة الجامعة في هذا الشأن
 المقايساتتنفيذ  نظًرا ألنَّ  ؛تمت بصورة غير رسمية المقايسات على البرنامج أنَّ  القائمونوقد أوضح 

مع الجامعات التي تنوي تنفيذ  تفاهم مذكرات أو اتفاقياتتوقيع ب الجامعة قيامتتطلب  الرسمية
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 النهائي القرار صاحب الجامعة مجلس ألنَّ  ؛مقايسات معها، األمر الذي يتطلب إجراءات طويلة
من خالل المقابالت التي تمت مع أعضاء هيئة  -وقد علمت لجنة المراجعة بالتعاقدات الرسمية. 

غير الرسمية أن هذه المقايسات  -التدريس أثناء الزيارة الميدانية، ومن خالل األدلة المقدمة 
 ،دراسيةالمقررات المحتوى البرنامج من و اقتصرت على عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للبرنامج، 

الفصول الدراسية، فيما خلت المقايسة من مراجعة المعايير األكاديمية، ومخرجات وتوزيعها بين 
التعلم المطلوبة، ومواصفات الخريجين، ولم تتطرق إلى شروط القبول أو مصادر التعلم المستخدمة 

 بمامقايسات مرجعية بصورة رسمية  تنفيذ بأنه ينبغي على الكلية اللجنة توصيلذا، في البرنامج. و 
 متطلبات ذلك في بماجميع جوانب البرنامج،  تشملبحيث يتفق مع سياسة الجامعة الخاصة بذلك، 

واالستفادة من نتائجها في  البرنامج، وخريجي للطلبة األكاديمية ومصادر التعلم، والمعايير القبول،
 .هتطوير 

جراءات  ،رصينة سياسةتبني ي البرنامجأن ، إلى التقييم الذاتي تقريريشير  3.3  استناًدا ؛واضحة تقييموا 
 عدالة وشفافية منح الدرجات، واعتدال التقييمات لضمانالتقييم التي أقرتها الجامعة  ةإستراتيجيإلى 

مواقعها  علىجامعة البحرين  منتسبيمتاحة لكل  اإلستراتيجيةوهذه  في المقررات المختلفة للبرنامج.
ويحتوي دليل الطالب على . "االمتحانات في جامعة البحريننظام الدراسة و "وفي وثيقة اإللكترونية، 

بما يستجد من أساليب  درايتهم -خالل المقابالت  -أكد الطلبة السياسات العامة للتقييم، كما 
التقييم، حيث يقوم أستاذ المقرر بتوزيع استمارة توصيف المقرر، التي تتضمن تعريًفا بطرائق 

في بداية كل فصل أكاديمي، كما تُنشر نتائج التقييمات وأعمال  وأساليب التقييم، ويناقشها معهم
تبين للجنة المراجعة تضمين  ،الدراسية المقررات ملفات وبفحص السنة للطلبة قبل االمتحان النهائي.

 ،والبحوث ،واألنشطة ،يم المقرر، وتوزيع الدرجات في االختبارات الفصليةيالتوصيف كيفية تق
خالل  -وعلمت اللجنة النهائي للمقرر. الفصلي و واالمتحان  ،والتكليفات ،توالواجبا ،والمشروعات
مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعة، ومكتب ضمان الجودة في  أنَّ  -المقابالت 

لضمان أن أدوات التقييم المستخدمة  ؛الكلية يقومان بالتدقيق الداخلي لملفات المقررات بشكل دوري
وتشير األدلة المقدمة للجنة . ، ووضع توصيات للتحسينتناسب مخرجات التعلم المراد قياس تحققها

محاضر اجتماعات اللجنة  . إال أنَّ االمتحانات لفحصإلى تشكيل القسم للجنة داخلية المراجعة 
تسليم أعضاء هيئة التدريس ألوراق امتحان  للتأكد من ؛بحت إداريعمل هذه اللجنة هو  تبين أنَّ 

نهاية الفصل في وقت مناسب وتوزيع المراقبين، وضمان سير االمتحانات بصورة سليمة. وتقدر 
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 الطلبة وأن باستمرار، تطبيقها يتم المقررات توصيف في المعلنة التقييم أدوات لجنة المراجعة أن
سياسية الجامعة المتعلقة بالتحقق من االنتحال األكاديمي  أنالحظت اللجنة غير أن  .بها دراية على

لكن لدى الجامعة، " Turnitin" نظام توفرمن  فعلى الرغمفي جميع أعمال الطلبة. غير مطبقة 
 ؛الدراسات اإلسالميةفي  برنامج البكالوريوسمنظم في  بشكلستخدم لم تقدم للجنة أدلة على أنه يُ 

لجنةُ المراجعة توصي ولذلك،  .المقدمةاألوراق البحثية ك للتأكد من أصالة أعمال الطلبة، بما في ذل
جراءات الجامعة المتعلقة  الكليةِ بأنه ينبغي على  التحقق من االنتحال بالتأكد من تطبيق سياسات وا 

االمتحانات  اعتدالنظام كما الحظت اللجنة أنه ال يتم تطبيق . في البرنامجاألكاديمي بشكٍل مناسٍب 
 انظربصورة كاملة في البرنامج. وتحث لجنة المراجعة الكلية على معالجة هذا األمر ) الطلبة وتقييم
 (.3.6 :، والفقرة3.5 :الفقرة

جراءاته الواردة في "نظام الدراسة واالمتحانات  3.4 البحرين"،  في جامعةتنص سياسة التقييم المؤسسية وا 
وفي "سياسة اعتدال االمتحانات والتقييم"، على أن تكون التقييمات مناسبة لمخرجات التعلم المطلوبة 

إلى أن الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب عن  تقرير التقييم الذاتي ويشيرالخاضعة للتقييم، 
 ،ماله المقيمة من واجباتنتائج االمتحانات التي يخضع لها، وأع إلىدراسته لمقرر ما، مقسمة 

وأنشطة مختلفة، حيث يقوم أستاذ المقرر بربط أدوات التقييم بمخرجات تعلم محددة  ،وتكليفات
الطلبة في نهاية الفصل الدراسي، يتم استخدام  أعمالللمقرر يراد قياس مدى تحققها. وبعد تقييم 

تبين للجنة المراجعة،  أنهعلم. غير لتقييم مدى تحقق مخرجات الت ؛"استمارة تقييم المقرر الدراسي"
البرنامج لم يطبق  ، أنَّ ومراجعة ملفات المقررات الدراسية ،هيئة التدريسأعضاء من خالل لقاء 

وأن معرفة أعضاء هيئة التدريس بهذه اآللية محدودة، ولم تنفذ إال على عينة هذه اآللية إال مؤخًرا، 
قد حضروا ورشة عمل حول  األكاديميةأعضاء الهيئة  من المقررات الدراسية. كما علمت اللجنة أن

 توصيمن ثمَّ، بحاجة لدورات تدريبية أخرى تمكنهم من تنفيذ ذلك. و إال أنهم  .قياس مخرجات التعلم
 ومواءمتها التقييمجراءات إدورات تدريبية مكثفة على  تنفيذأنه ينبغي على الكلية بلجنة المراجعة 

 على العمل ثم ومن البحرين، في جامعة واالمتحانات الدراسة نظام حسب التعلم مخرجات مع
 المطلوبة للمقررات التعلم مخرجات تحقق مدى وقياس ،المقررات تقييم استمارة تطبيق في اإلسراع
  .صرامة أكثر بصورة للبرنامج ثمَّ  ومن ،الدراسية
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لدى جامعة البحرين نظام لالعتدال الداخلي، وذلك فيما يتعلق بوضع أدوات تقييم إنجازات الطلبة،  3.5
وينص كل من "نظام الدراسة  .كلياتهاومنح الدرجات في جميع البرامج األكاديمية في عموم 

 ؛اتباعهاعلى اآلليات التي يجب ، "واالمتحانات في جامعة البحرين"، و"سياسة التقييم واالعتدال
. العمليات هذه وعدالة انسجام لضمان ؛الدرجات ومنح ،واالمتحانات ،لتقييماتا اعتدالللتأكد من 

فيما يخص  أنه - لزيارة الميدانيةمن خالل المقابالت التي تمت أثناء ا -وتبين للجنة المراجعة 
وتصحيح  ،االمتحانات أسئلة وضع على المقررات هذه منسقو يشرف ؛الشعب المتعددة المقررات

، مقررات الشعبة الفردية العدالة والشفافية. أماتحقق وذلك لضمان  ؛ووضع الدرجات ،أوراق الطلبة
. ويذكر درجاتهمورصد  ،االمتحان، وتصحيح أعمال الطلبة ورقة بإعداد وحده المقرر فيقوم أستاذ

 لجنةو  ه،لجنة االمتحانات في على التقييمات عدالة ضمانفي  يعتمد القسم تقرير التقييم الذاتي أنَّ 
، تشير إلى أن دور هذه اللجنة غير أن محاضر لجنة االمتحانات. في الكليةالجودة  ومكتب الجودة

داري وال يشمل التأكد من كون أسئلة االمتحانات مناسبة لمحتوى ومستوى المقرر  ،شكلي وا 
قيام هذه اللجنة بأي عمليات بلجنة المراجعة تفيد ومخرجات التعلم المطلوبة له. كما لم تقدم أدلة ل

مركز  على البرنامج إلى أنَّ  القائمونللتأكد من اعتدال وعدالة أوراق االمتحانات المقيمة. كما أشار 
يقومان بالتدقيق البعدي  في الكليةومكتب ضمان الجودة  في الجامعة،ضمان الجودة واالعتماد 

 ،ا من خالل متخصصينوأعمال الطلبة المقيمة، إال أن ذلك ال يتم دائمً  ،على أوراق االمتحانات
الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة  -وقد أفاد أعضاء هيئة التدريس  .مستمرأكاديمي وال بشكل 
تقييم مناسبة لمخرجات لتحقق من استخدام أدوات ل المهنية عالقاتهماعتمادهم على  -الميدانية 

 هذه وتتممة إلنجاز الطلبة. ئمال وأن الدرجات التي تم منحها ،قياس مدى تحققهاالتعلم المزمع 
تالحظ وجود سياسات للتدقيق الداخلي المراجعة  ولجنة. األساتذة بين رسمي غير بشكل العملية

نْ  كانت  القبلي والبعدي ألدوات التقييم والتجارب المحدودة للبرنامج في تطبيق هذه السياسات، وا 
 بالتدقيق المتعلقة الجامعة إجراءات تفعيلالكلية توصي بأنه ينبغي على لذا، و  .ير رسميةبصورة غ
 يكون وأن فاعليتها، وتقييم ،البرنامج في المستخدمة التقييم ألدوات والبعدي، القبلي الداخلي،
 .متخصصين المدققون

اعتمدها مجلس الجامعة في العام  ،الطلبة وتقييمعتدال االمتحانات سياسة ال البحرينجامعة  لدى 3.6
، وتشمل: متطلبات التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وآليات لالعتدال القبلي والبعدي 2015

 يم الطلبةيعتدال االمتحانات وتقال ( من الئحة الجامعة9). وعلى الرغم من أن المادة لالمتحانات



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 30 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  -الدراسات اإلسالمية  البكالوريوس في-الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج   
 

 

ييم أداء الطلبة ... في البرامج األكاديمية تشترط "التحقق الخارجي من االعتدال في امتحانات وتق
إلى صدور قرار باستخدام مدققين  األدلةتشير في المرحلة الجامعية األولى أو الدراسات العليا"، كما 

لذا، الدراسات اإلسالمية. في لم يتم تفعيل هذا القرار في برنامج بكالوريوس  أنهإال  ،خارجيين
 الخارجي للتدقيق مالئمة رسمية إجراءات تطبيقالكلية بأنه ينبغي على توصي لجنة المراجعة 

 .المقررات وتحسين البرنامج تطوير في الراجعة التغذية تسهم بحيث للتقييم،

، والتي اشتملت على من مستويات مختلفة الدراسية المراجعة بفحص ملفات المقررات لجنةقامت  3.7
 أنواع من واسعة مجموعة استخدام يتم أنه، اتضح من خاللها نماذج من أعمال الطلبة المقيمة

ستراتيجيات  واألسئلة المختصرة، اإلجابة وأسئلة متعدد، من االختيار أسئلة تشمل والتي التقييم، وا 
 باإلضافة. ، والتكليفات والواجباتالمصغرة البحثية والرسائل الميدانية، الزيارات وتقارير المقالية،

هيئة التدريس أعضاء من خالل المقابالت التي تمت مع  -فقد علمت لجنة المراجعة  ذلك، إلى
 مهارات تقييم خاللها من يتم   شفهية، توضيحية عروض بتقديم يقومون الطلبة أنَّ  - والطلبة
المحددات من وأسئلة االمتحانات قد استفادت بعض أعمال الطلبة  كما الحظت أنَّ  .التواصل

الوطني للمؤهالت في محاولة لقياس المهارات العليا للطلبة، إال أن ذلك مازال الوصفية لإلطار 
وبصورة  ،محدوًدا. وترى لجنة المراجعة أن نماذج أعمال الطلبة التي تم عرضها للجنة المراجعة

عدم تفعيل البرنامج لسياسة الجامعة الخاصة  أنَّ عامة تناسب ما يتوقع في البرامج المماثلة. غير 
المتعلقة بالدراسات  األعمالباالنتحال األكاديمي يلقي بظالله على أصالة أعمال الطلبة، خاصة 

 (. 3.3 :الفقرة انظرعلى معالجة هذا األمر ) الكليةَ  واألبحاث. وتحث اللجنةُ 

من ، فتتم أما الطريقة المباشرةبطريقة مباشرة وغير مباشرة. الخريجين يقيس البرنامج مستوى إنجاز  3.8
التعلم مخرجات استخدامها لقياس مدى تحقق  ومن ثمَّ  ،المقررات الدراسيةخالل استمارة تقييم 

عدم دقة  لم تطبق على جميع المقررات الدراسية، كما أنَّ . غير أن هذه اآللية لبرنامجالمطلوبة ل
، يحد من قابلة للقياس على مستوى البرنامجوعدم صياغتها بصورة  ،مخرجات التعلم المطلوبة

(. 3.4 :الفقرة انظرللتأكد من مستوى إنجاز الخريجين ) ؛القدرة على اعتماد هذه الطريقة حالًيا
من خريجي البرنامج  %(10) ، أنَّ الذاتي التقييم في تقرير الوارد التراكمية المعدالتويبين جدول 
تخرجوا بدرجة قد ، خريجين (103، )2016-2015إلى  ،2014-2013األكاديمية في األعوام 

%( 32، و)"جيد"%( على درجة 34، و)"اجيد جدًّ "%( منهم على درجة 24، فيما حصل )"امتياز"
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البرنامج مقبولة، لمعدالت خريجي . وترى لجنة المراجعة أن التوزيع التراكمي "ناجح"على درجة 
نْ  أن قدرة إلى لشيء تجاه الدرجات العليا. كما أشار أعضاء هيئة التدريس بعض ا تميلكانت  وا 

(، يعد دلياًل على ISLM 488 - الطلبة على تقديم أبحاث جيدة من خالل مقرر )بحث التخرج
الخريجين  إنجازا فيما يتصل بقياس الخريجين مناسب لمخرجات البرنامج. أمَّ  إنجازأن مستويات 

قياس مدى رضا الخريجين وأرباب األعمال عن البرنامج ، فيتم من خالل بطريقة غير مباشرة
حتى تاريخ تسليم تقرير التقييم  -البرنامج  أنَّ لجنة المراجعة ، إلى . وتشير األدلة المقدمةومخرجاته
لم يقم باستطالع آراء المستفيدين منه، من أرباب األعمال والخريجين، بصورة رسمية.  -الذاتي 

 في العملعلى اإلسراع  الكليةَ  قد تم مؤخًرا تصميم استبانة لهذا الغرض، وتحث اللجنةُ غير أنه 
 وغير مباشرة آليات وجود اللجنة تالحظ ،(. وبناًء على ما سبق4.8 :الفقرة انظربهذه االستبانات )

صي تو لذا، و  .البرنامج ومخرجات ألهداف الخريجين إنجازات مالءمة من التأكد على تساعد مباشرة
تطبيق هذه اآلليات في برنامج البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية بصورة  الكلية بأنه ينبغي على

ومدى  ،الخريجين منتظمة، وقياس فاعلية اآلليات المطبقة في التحقق من المستوى الفعلي إلنجازات
  .المطلوبة تعلمه ومخرجات البرنامج، أهدافتلبيتها 

الدراسية لألعوام األكاديمية  الدفعاتقدم تقرير التقييم الذاتي للبرنامج إحصاءات محدودة حول تحليل  3.9
البرنامج أعداد المقبولين في  وتشير اإلحصاءات إلى أن. 2016-2015إلى  ،2014-2013من 

األولي للخريجين، أما عن الوجهة . اإلناث منفي تزايد خالل السنوات الثالث، وأن غالبية المقبولين 
-2014%( من خريجي العامين األكاديميين 75%( و)90فتشير اإلحصائيات المقدمة إلى أن )

على التوالي، اتجهوا للعمل في وظائف في مجال تخصصهم. وترى  2016-2015، و2015
تقييم المقدمة في تقرير الوحسب اإلحصاءات هذه النسبة مالئمة لما يتوقع من البرنامج.  اللجنة أنَّ 

( 103) 2016-2015إلى  ،2014-2013، فقد خرج البرنامج في األعوام األكاديمية الذاتي
( سنوات كما تقتضي الخطة الدراسية 4)اإليفاء بمتطلبات التخرج في  هم%( من38) تمكن، ينخريج

( سنوات، 5%( )21( سنوات في البرنامج، و)4.5%( من الطلبة )20) قضى، في حين للبرنامج
من الطلبة يقضون فترات  عدًدا، وترى لجنة المراجعة أن هناك ( سنوات أو أكثر5.5) %(22و)

. ولم تقدم للجنة المراجعة أي إحصاءات حول نسب التسرب طويلة في البرنامج لإليفاء بمتطلباته
 للبيانات المنهجي في التحليل انقصً  هناك. وترى اللجنة أن همن البرنامج، وال عن نسب التقدم في

. وأعضاء هيئة التدريس ،القائمين على البرنامج مقابالت تأكد أثناء والذي الطلبة، بدفعات متعلقةال
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الدراسية المقبولة في البرنامج،  الدفعاتقسم القبول والتسجيل إحصاءات عن لدى من أن  فعلى الرغم
النتائج في تطوير االستفادة من بلم تقدم للجنة أدلة على قيام الكلية بتحليل هذه اإلحصاءات 

 المتوفرة اإلحصاءات من توصي لجنة المراجعة بأنه ينبغي على الكلية االستفادةلذا، و . البرنامج
 البرنامج. تطوير في من نتائجها واالستفادة ،الدراسية للدفعات تفصيليتحليل  إلجراء الطلبة لدفعات

( 3) بمعدل( ISLM 488 - يحتوي المنهج الدراسي للبرنامج على مقرر إجباري )بحث التخرج 3.10
تأكدت لجنة وقد . األخيرَ  الدراسية للبرنامج الفصلَ  خطة البرنامجله  أفردت، والذي ساعات معتمدة

أنها معروفة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وتشتمل اإلجراءات على الخطوات اآلتية: من المراجعة 
عطاء الطالب األكاديمي تسجيل المقرر، وتعيين المشرف بعض المحاضرات المساعدة، والتقاء ، وا 

األستاذ والطالب للتوجيه، وتزويد الطالب بالمالحظات، ومراجعة البحث، ومتابعة المشرف 
حالة البحث إليه، ومناقشة الطالب في  األكاديمي لعمل الطالب، وتعيين مناقش من داخل القسم، وا 

وقد أشار أعضاء هيئة  ، ورصد درجة البحث في استمارة خاصة.األكاديمي حضور المشرف
 تخصصيًّاا مقررً  يعدإلى أن بحث التخرج  -الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية  -التدريس 

 ،ممارسة الخبراتيفسح للطالب من خالله المجال لتطبيق و حيث ، طبيق العمليا على التمبنيًّ و 
وقد ذكر أعضاء هيئة التدريس . في مقررات أخرى بشكل واضح تلقاهاالمهارات التي و  ،والمعارف

األولى من المقرر تخصص لتعليم  المحاضراتأن  -الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية  -
الذين قابلتهم اللجنة  -مهارة البحث العلمي والتدريب عليه. ومع ذلك، ذكر بعض الطلبة  الطلبة

التركيز على الجانب التطبيقي بحيث ينمي المهارات أن المقرر يحتاج إلى  -أثناء الزيارة الميدانية 
 عمومهاتشير في  والتي الطلبةمن بحوث  عينةوقد اطلعت اللجنة على  والقدرات البحثية لديهم.

إلى مستوى مالئم. غير أن اللجنة تحث الكلية على تطبيق سياسة الجامعة المتصلة باالنتحال 
كما الحظت اللجنة أن استمارة التقييم الخاصة بالمقرر للتأكد من أصالة أعمال الطلبة.  ؛األكاديمي

كما لم يتم تضمين  ،ال تربط التقييم والدرجات الممنوحة للطالب بمخرجات التعلم المطلوبة للمقرر
ة . وبالتالي لم تقدم أدلمقرر بحث التخرج في مصفوفة ربط مقررات البرنامج بأهدافه ومخرجاته

بحث التخرج.  لمقرردى تحقق مخرجات التعلم المطلوبة التقييم يقيس م على أنَّ  المراجعة للجنة
وأن أعضاء  ،وعليه، تقدر لجنة المراجعة وجود إجراءات مناسبة متبعة إلدارة مقرر بحث التخرج

الكلية على ربط تقييم المقرر بمخرجات التعلم المطلوبة  هيئة التدريس والطلبة على دراية بها، وتحث  
 (. 3.3 :الفقرة انظر) بشكل عامله وللبرنامج 



 ________________________________________________________________________________________________ 
  هيئة جودة التعليم والتدريب

 33 2017 ديسمبر 7-3 –جامعة البحرين  – اآلدابكلية  -الدراسات اإلسالمية  البكالوريوس في-الكلية  فيتقرير مراجعة البرامج   
 

 

استشارية  لجنة والدراسات اإلسالمية شكل مؤخًرا العربية اللغة قسمأن  يوضح تقرير التقييم الذاتي 3.11
متصلة بالبرنامج  وظائفيشغلون األعمال وخريجي البرنامج،  من أرباب( 6للبرنامج تتكون من )

؛ ، وغيرهاوالنواب الشورىمجلسي  شئونوديوان الخدمة المدنية، ووزارة في وزارة التربية والتعليم، 
. وعلمت لجنة المراجعة اإلسالمية الدراسات البكالوريوس في برنامج بشأن االستشارات تقديم بهدف

لم تعقد أي اجتماع رسمي حتى تاريخ  هاأن - من خالل االجتماع مع ممثلين من هذه اللجنة -
 عبربصورة غير رسمية  والمقترحات المشورة للقسم يقدمون وأنَّ أعضاَءهاهذه الزيارة الميدانية. 

 اللجنة االستشارية تضمأن  المراجعة لجنة وترى. فردية لقاءاتمن خالل  أو ،الهاتفية االتصاالت
، وهم قادرون على إثراء البرنامج الدراسات اإلسالميةفي مجال  األعمالنخبة متميزة من أرباب 

 طلبة من استشاري مجلستشكيل  تم لذلك، باإلضافةبمالحظات حول حاجات سوق العمل. 
وأدائهم  درجاتهمحسب سجل من سنوات دراسية مختلفة، وذلك  طلبة( 6، حيث تم اختيار )البرنامج

. وخالل اللقاء مع الطلبة أشادوا بقبول القائمين على البرنامج آلرائهم حول تطوير األكاديمي
 توصي .األعمال وخريجي البرنامج أرباب من استشارية لجنة وجودب تقرالمراجعة  ولجنةالبرنامج. 

 وتحديد ،واضحة منهجية واتباع ،االستشارية للجنة فاعل دور ضمانبأنه ينبغي على الكلية 
 تقدمها التي المالحظات مع التعامل ليةآو  اللجنة قبل من ومراجعتها عرضها يتم التي الموضوعات
 للبرنامج. 

، إلى أن البرنامج حتى تاريخ تسليم تقرير التقييم الذاتي لم يقم باستطالع آراء تشير األدلة المقدمة 3.12
نه قد تم مؤخًرا تصميم المستفيدين منه، من أرباب األعمال والخريجين، بصورة رسمية. غير أ

الكلية وزعت هذه االستبانة على يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن كما استبانة لهذا الغرض. 
، حتى وقت كتابة تقرير التقييم الذاتي، على ردود وحصلتأعضاء اللجنة االستشارية للبرنامج، 

كان فقد  ،من ذلك وعلى الرغم( أعضاء فقط. وهي عينة صغيرة، وال يمكن االعتداد بنتائجها. 4)
يكن مستوى الرضا عاٍل في عدد من المحاور، %(، فيما لم 75هناك رًضا عام عن البرنامج بنسبة )

 "، و"تهيئة الطالب للدراسات العليا"، أما "مهارات التواصلالطلبةمثل: "تنمية حب االطالع لدى 
 -عمال والخريجون أرباب األ ربوقد أعنسبة الرضا منخفضة.  جاءتفقد  ؛"التحريري والشفهي

عن البرنامج، واقترحوا تطوير تقديم  عامعن رًضا  -الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية 
بصورة أكبر. وعليه، تالحظ  والتحليليالبرنامج بما يضمن تخريج طلبة قادرين على التفكير النقدي 

مالئمة عن البرنامج ومخرجاته بصورة عامة، وتنصح الكلية بالنظر في رضا اللجنة وجود نسبة 
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تحث الكلية على ضرورة تطبيق إجراءات فاعلة كما المحاور التي جاء مستوى الرضا فيها أقل. 
عن مستوى خريجي البرنامج، ومدى  والخريجين األعمالأرباب ى رضا مدوبطريقة دورية لقياس 

  (.4.8 :الفقرة انظر، وذلك من خالل عينات مناسبة )ميةالتعلي هومخرجاتتحقق أهدافه 

المعايير األكاديمية وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص  3.13
 يلي: ، إلى ماالتقدير ، معتشير، تود اللجنة أن للخريجين

 بها دراية على والطلبة باستمرار، تطبيقها يتم المقررات توصيف في المعلنة التقييم أدوات.  
  هناك إجراءات مناسبة متبعة إلدارة مقرر بحث التخرج، وأعضاء هيئة التدريس والطلبة على

 .دراية بها

 يلي: القيام بما الكليةعلى  هبأن توصيوفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة  3.14
 تشمليتفق مع سياسة الجامعة الخاصة بذلك،  بمامقايسات مرجعية بصورة رسمية  تنفيذ 

 األكاديمية ومصادر التعلم، والمعايير القبول، متطلبات ذلك في بماجميع جوانب البرنامج، 
 ه.واالستفادة من نتائجها في تطوير  البرنامج، وخريجي للطلبة

  جراءات الجامعة المتعلقة التحقق من االنتحال األكاديمي بشكٍل بالتأكد من تطبيق سياسات وا 
 .في البرنامجمناسٍب 

 نظام حسب التعلم مخرجات مع ومواءمتها ،التقييمجراءات إدورات تدريبية مكثفة على  تنفيذ 
 وقياس المقررات تقييم استمارة تطبيق في واإلسراع البحرين، في جامعة واالمتحانات الدراسة
 أكثر بصورة للبرنامج ثم ومن ،الدراسية للمقرراتالمطلوبة  التعلم مخرجات تحقق مدى

 .صرامة
 المستخدمة التقييم ألدوات والبعدي، القبلي الداخلي، بالتدقيق المتعلقة الجامعة إجراءات تفعيل 

 .متخصصين المدققون يكون وأن فاعليتها، وتقييم البرنامج في
 من الراجعة التغذية تسهم بحيث للتقييم، الخارجي للتدقيق مالئمة رسمية إجراءات تطبيق 

 .المقررات وتحسين ،البرنامج تطوير في الخارجي التدقيق
  لقياس إنجاز الخريجين في برنامج البكالوريوس في  ؛مباشرةال وغيرتطبيق اآلليات المباشرة

  .بصورة منتظمة، وقياس فاعليتها الدراسات اإلسالمية
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 الدراسية للدفعات تفصيليتحليل  إلجراء الطلبة لدفعات المتوفرة اإلحصاءات من االستفادة، 
 .البرنامج تطوير في من نتائجها واالستفادة

 يتم التي الموضوعات وتحديد واضحة منهجية واتباع ،االستشارية للجنةفاعل  دور ضمان 
 للبرنامج. تقدمها التي المالحظات مع التعامل ليةآو  ،اللجنة قبل من ومراجعتها عرضها

 :الُحكم النهائي 3.15

 للمؤشر الخاصالبرنامج غير مستوف   لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
 بالمعايير األكاديمية للخريجين.
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 الجودة وضمان إدارةعلية فا :(4المؤشر ) .4

الترتيبات المُتّخذة إلدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء  تساهم
 الثقة بالبرنامج.

لدى جامعة البحرين سياسات وأنظمة مؤسسية، تغطي مختلف الجوانب األكاديمية واإلدارية،  4.1
وتشمل: االمتحانات، الطلبة، البحث العلمي، التعليم المستمر وخدمة المجتمع، الخريجين، الشئون 

لتدريس، ونظام الترقيات اإلدارية، تقنية المعلومات، األمن والسالمة والصحة، والئحة أعضاء هيئة ا
األكاديمية، ونظام اإلرشاد األكاديمي، والئحة االبتعاث، وتطوير الممارسة األكاديمية ألعضاء هيئة 
التدريس. وبالنسبة لسياسات وأنظمة الجودة، فتضم: "سياسة الجامعة في ضمان الجودة"، و"سياسة 

ة"، و"نظام طرح البرامج األكاديمية، ضمان جودة البرامج وتعزيزها"، و"سياسة المقايسة المرجعي
هذه السياسات واألنظمة تلبي احتياجات البرنامج  والمقررات الدراسية"، وغيرها. وترى اللجنة أنَّ 

كما أنها متوفرة على الموقع الرسمي للجامعة، بحيث يستطيع كل عضو هيئة تدريس  ،األساسية
إلى درايتهم بهذه السياسات  -خالل المقابالت  -أشار أعضاء هيئة التدريس  وقد .االطالع عليها

من خالل عدة قنوات، من بينها التعميمات الدورية إلدارة الجامعة، وعمادة الكلية، ورئاسة القسم، 
اجتماعات مجلس القسم ويقوم أعضاء هيئة التدريس بإبداء الرأي في تلك السياسات من خالل 

تطبيق هذه تضمن جامعة البحرين إلى أن  يم الذاتويشير تقرير التقيي. ولجان القسم المختلفة
السياسات واألنظمة من خالل الهيكلية التالية: مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي على 

. في القسملجنة ضمان الجودة ضمان الجودة على مستوى الكلية، و  مكتبمستوى الجامعة، 
في في مسئولية تطبيق السياسات واألنظمة  ومنسق البرنامج ،الكلية، ورئيس القسم عميد ويتشارك
أن هذه السياسات تراجع بشكل دوري كل خمس سنوات، للبرنامج . كما أفادت اإلدارة العليا البرنامج

وأن بعض أعضاء هيئة التدريس يشاركون في مراجعتها، باإلضافة إلى مسئولي ضمان الجودة في 
اللجنة وجود  تقدر. لذا، "ومراجعة وتطوير السياسات راحاقتالجامعة، والكلية، والقسم، وفًقا لـ "نظام 

تكفي لتلبية احتياجات البرنامج، واطالع أعضاء هيئة التدريس  ،سياسات وأنظمة مؤسسية موثقة
عليها. غير أنها الحظت أن تنفيذ بعض هذه السياسات ال يتم بالشكل المطلوب، كسياسة االعتدال، 

كما ورد في بعض فقرات  -المرجعية، واللجان االستشارية وغيرها ، والمقايسة األكاديمي واالنتحال
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وتحث لجنة المراجعة الكلية على التأكد من تفعيل سياسات الجامعة، وبطريقة متسقة  - هذا التقرير
 .رعلى مستوى البرنامج، والتي تم اإلشارة إليها في فقرات مختلفة من هذا التقري

 المهام توزيع يضمن الذي الوظيفي واالختصاص بالمرونة يتمتع الكلية في تنظيمي هيكل هناك 4.2
 عليها، تشرف التي البرامج من بها يتصل وما ،الكلية أهداف حزمة من اكبيرً  اجانبً  يحقق بشكل

 في كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالميةقسم  الدراسات اإلسالمية البكالوريوس في يتبع برنامجو 
، والمؤتمرات والتطور األكاديمي ،البحث العلمييتوفر في البرنامج عدة لجان كلجنة و  .اآلداب

والتي تجتمع على فترات زمنية  ولجنة الترقيات األكاديميةالجودة، ضمان واللجنة الثقافية، ولجنة 
 ،حسب متطلبات العمل، وتقوم بمخاطبة رئيس القسم بتوصياتها، والذي يقوم بدوره باتخاذ الالزم

 اإلجراءأو اتخاذ  ،توجيه تلك التوصيات إلدارة الجامعة عبر قنوات االتصال مع عميد الكليةو 
األكاديمية في البرنامج  المسئوليةتقع  ،ا للمقابالت التي أجرتها اللجنةوفقً المناسب داخل القسم. و 

صيات من على عاتق رئيس القسم بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس، ويتم اتخاذ القرارات والتو 
أعضاء هيئة ويوضح دليل وقوانينها. قبل مجلس القسم الذي يراعي التوافق مع أنظمة الجامعة 

 اللجنة وعليه، تقر. ورئيس الجامعة ،والعميد ،صالحيات وأدوار أعضاء هيئة التدريس التدريس
واجبات رئيس  اللجنة أنَّ لكن الحظت و . فاعلة بصورة البرنامج بإدارة تقوم مسئولة قيادة بوجود

ولكنها تشمل قدم في القسم، واألكاديمية للبرامج التي تُ تقتصر فقط على الجوانب اإلدارية  القسم ال
بضرورة مراجعة  الكليةَ  وتنصح اللجنةُ دوره القيادي في القسم.  فاعليةقد تؤثر على تدريسية أعباء 

البرنامج  تجاهه اإلدارية واألكاديمية والتأكد من أنه مناسب اللتزامات ،العبء المكلف به رئيس القسم
 .بشكل عام

جراءات واضحة لضمان الجودة على مستوى الجامعة، والكلية،  سياساتهناك  4.3 حيث يقوم ، والقسموا 
ضمان  اتبمتابعة أعمال وحدعلى مستوى الجامعة،  مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

 - مباشرة يتبع عميد الكليةوالذي  -الجودة في الكلية ضمان ، ويقوم مكتب اتالكليفي الجودة 
بمراقبة نظام الجودة في البرامج. وعلى مستوى القسم، توجد لجنة ضمان الجودة التي تضم منسقي 

 اللجنة تقدر وعليه، .ها كفيلة بتلبية احتياجات نظام الجودة الخاص بالبرنامجوترى اللجنة أنَّ  .البرامج
جراءات سياسات وجود  أشاروقد  .والكلية الجامعة مستوى على الجودة لضمان مالئمة ،رسمية وا 

أشاروا إلى شاركوا في أنشطة ضمان الجودة، كما  إلى أنهم أعضاء هيئة التدريس خالل المقابالت
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جرت بعض التحسينات على البرنامج، ومن أمثلتها: العمل باستمارة تقييم المقررات، وأن مركز  أنه
داب بأقسامها ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي شكل لجنة قامت بالتدقيق األكاديمي لكلية اآل

جراءاتيختص بسياس دليلكما قام المركز بتوفير  ،2016عام في التلفة خالم مج البراجودة  ات وا 
. وهو ما قد يمثل صعوبة في فهمه واستيعابه اإلنجليزية،أن هذا الدليل منشور باللغة  إال. األكاديمية

وطبقا إلفادات مسئولي الكلية أثناء مقابلتهم تقوم وحدة ضمان الجودة بترجمة غير رسمية لبعض 
ترجمة الدليل إلى تنصح لجنة المراجعة ب ،أنظمة ضمان الجودة التي يشتمل عليها التقرير. وعليه

الحظت اللجنة عدم االتساق في تطبيق سياسات، قد و . لكي يصبح ثنائي اللغة ؛اللغة العربية
لم يطبق إال على مارات التقييم للمقررات الدراسية وآليات ضمان الجودة في البرنامج، فاستخدام است

عدد قليل من المقررات. كما أنَّ متابعة نتائج هذه االستمارات مازال ضعيًفا، باإلضافة إلى 
واعتدال  ،المقايسات المرجعيةالمالحظات التي أبدتها اللجنة في أجزاء مختلفة في هذا التقرير عن 
ي للكلية الصادر في يونيو أدوات التقييم، باإلضافة إلى ما تطرق إليه تقرير التدقيق األكاديم

 إدارة لنظام والتقييم المراقبة أساليب حسينت الكليةبأنه ينبغي على  اللجنة توصي عليه،و . 2016
 فاعليتها. وقياس البرنامج، في الجودة ضمان

بتقديم العديد من الدورات وورش  في الكليةقام مكتب ضمان الجودة ، الذاتي التقييما لتقرير طبقً  4.4
 ،بهدف توعيتهم بمفهوم الجودة في البرنامج؛العمل ألعضاء هيئة التدريس والموظفين الداعمين 

وتعزيز فهم  الجودةباإلضافة إلى تكوين ثقافة ، البرنامجوبناء قدراتهم لتحقيق متطلباتها في 
 ،األكاديمي في الجامعة واالعتماد الجودة األكاديميين لنظام الجودة بحسب مقابلة مدير مركز

على وعي تام  يكونونبحيث  ،وأعضاء هيئة التدريس ،ومدير مكتب ضمان الجودة في الكلية
وترى لجنة المرجعة أن عدد والقسم.  ،والكلية ،التي تتبناها إدارة الجامعة واإلجراءاتبالسياسات 

لكل  األكاديميةلدى أعضاء الهيئة  شوديننالمالدورات التدريبية ليس كافيا لتحقيق الوعي والفهم 
من خالل مقابالت أعضاء هيئة  -جعة االجودة. وقد الحظت لجنة المر  نالقضايا الخاصة بضما

. إال لية التعلمعفي ضمان فا مولدوره ،أن لديهم فهما مقبوال لمتطلبات ضمان الجودة -التدريس 
ررات، الحظت أن مفهوم الجودة غير متحقق أنه، ومن خالل اطالع لجنة المراجعة على ملفات المق

على تحقيق  -في أحيان كثيرة  -بصورة فاعلة في عمل أعضاء هيئة التدريس، حيث يتم التركيز 
، كما مازالت هذه الثقافة المضمون المتطلبات نظام الجودة في جامعة البحرين من حيث الشكل 

مقبول  وجود فهمباللجنة  تقر. لذا، إلسالميةفي بداية تكوينها في قسم اللغة العربية والدراسات ا
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جهود إدارة البرنامج لنشر ثقافة تالحظ لدى أعضاء هيئة التدريس آلليات الجودة ومتطلباتها، و 
لتتحول إلى ممارسة ذاتية وروتينية تضمن  ؛الجودة بينهم، وتنصح أن يتم متابعة تفعيل هذه الثقافة

 .رجاتهتحقيق مستوى رفيع لمحتوى البرنامج ومخ

في قر الذي أُ "، نظام طرح البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها" البحرين جامعة لدى 4.5
طرح  وصًفا لكيفية نظامالويتضمن  وهو منشور على موقع الجامعة اإللكتروني. ،2013عام ال

غالق البرامج األكاديمية أو إيقافها ، كما توجد البرامج األكاديمية والمقررات الدراسية وتطويرها، وا 
الخاصة بهذا النظام. وقد اطلعت اللجنة على هذا النظام، وبعد الفحص  العملياتاستمارات لكافة 

وير البرنامج القائم البد الدقيق تبين للجنة المراجعة أنه ينص على أن طرح البرنامج الجديد، أو تط
التي العامة والخاصة، والجمعيات المهنية  المؤسسات فيحاجات سوق العمل ممثلة  يأخذأن 

في  وغيرهمالمحتملين المستفيدين كالطلبة إلى جانب استطالع آراء البرنامج، تستفيد من مخرجات 
يتم تشكيل لجنة خاصة على مستوى القسم لدراسة الجدوى من  ، فإنها لهذا النظاموطبقً . االعتبار

يقوم رئيس كما . في القسموتقديم كافة الوثائق المطلوبة إلى لجنة المناهج  ،طرح البرنامج الجديد
صدار التوصية بشأنه. بعد ذلك تقدم  ؛القسم بعد ذلك بعرض التقرير على مجلس القسم لمناقشته وا 

فإن تم إقرارها ترفع إلى مجلس  في الكلية،لجنة المناهج  إلىلتقديمها التوصية إلى عميد الكلية 
 عن وتعرب اللجنة عن رضاها. الجامعة الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى لجنة المناهج في الجامعة

 أكاديمية جديدة. برامج وطرح إلعداد ومالئمة في الجامعة، موثقة سياسة وجود

برنامج البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية يقومون على إلى أن القائمين  يشير تقرير التقييم الذاتي 4.6
بناًء على مجموعة من اآلليات الداخلية، حيث يقوم مركز  األكاديمي؛أثناء العام بمراجعته وتحسينه 

 ،للتأكد من تنفيذ آليات ضمان الجودة ؛بزيارات دورية للبرامجاألكاديمي ضمان الجودة واالعتماد 
على ضوئه ق من المعايير األكاديمية للبرنامج، والذي ينتج عنه تقرير شامل، يقدم القسم والتحق

بمتابعة ما تم تنفيذه من خطة  في الكليةكما يقوم مكتب ضمان الجودة . خطة تحسين للبرنامج
صدار التقارير ،وبالتدقيق الداخلي على ملفات المقررات ،التحسين وخالل المقابالت، مع اللجنة . وا 

في عملية التقييم الذاتي من خالل لجنة إعداد تقارير التقييـم  األكاديميةتبين مشاركة أعضاء الهيئة 
بشكل والتي تستخدم لقياس مخرجات البرنامج  الخاصة بتحقيق مخرجات التعلم الخاصة بكل مقرر

وتتطلب سياسات الجامعة قيام القسم برنامج. جميع مقررات ال في تنفذهذه اآللية لم  ، غير أنَّ عام
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في  األكاديمي واالعتماد الجودة ضمان مركزإلى  لهم تقرير تقييم ذاتي يقدوت ،بتقييم البرنامج
التغذية الراجعة ب ، ويستعينواألهداف التعليمية للبرنامج ،إنجازات الطلبة متقيي بحيث يشمل الجامعة،

عدادو بعد تحليلها، من الجهات ذات العالقة  إال أنه ال يوجد دليل خطة تحسين ومتابعة تنفيذها.  ا 
من وجود أدلة على تطوير البرنامج  وعلى الرغم .منتظمةقييم سنوي للبرنامج بصورة على إجراء ت

من خالل المقابالت التي تمت مع أعضاء  -الحظت ، إال أن لجنة المراجعة ومقرراته الدراسية
أن هناك خلًطا بين متطلبات المراجعة الدورية المتكاملة  - قائمين على البرنامجوال ،هيئة التدريس

جراءات ترتيباتوجود تقدر لجنة المراجعة وعليه، للبرنامج، والمراجعة السنوية المستمرة له.   وا 
 ،جهود القائمين على البرنامج تالحظكما األكاديمية،  البرامج لتقييم ؛مالئمة على مستوى الجامعة

 الكليةَ ، وتنصح الدراسات اإلسالميةوأعضاء هيئة التدريس في تحسين برنامج البكالوريوس في 
لتنفيذ مراجعات سنوية للبرنامج على مستوى القسم والكلية، وتعزيز آليات  الالزمةالترتيبات  اتخاذب

 متابعة تنفيذ خطط التحسين لديها.

 إجراء مراجعة دورية للبرامجالبرامج وتعزيزها في جامعة البحرين على  جودةسياسة ضمان  تنص 4.7
التغذية الراجعة  من االستفادةمخرجات التعلم، وفاعلية المنهج الدراسي، و  تحقيقلضمان ؛ األكاديمية

الصادر عن  ،وحسب دليل ضمان الجودة الداخليمن الجهات ذات العالقة في عملية المراجعة. 
المراجعات أهداف البرنامج، هذه تشمل ، في الجامعةمركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي 

، وتوصيف المقررات، وطرائق التدريس، والتدريب له وللمقررات الدراسية المطلوبة التعلم ومخرجات
دراكية، كما وضوابط دراسة المقررات االست ،العملي، باإلضافة إلى مراجعة أسس قبول الطلبة
والمؤسسات التي  ،والوزارات األعمال،وأرباب  ،تشتمل سياسة المراجعة على استطالع آراء الطلبة

متابعة التوصيات والقرارات التي تؤخذ ويشير الدليل إلى أن عملية . البرنامجلها عالقة بمخرجات 
وذلك  ،الجامعة إدارة فيمن قبل مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي تتم كنتيجة للمراجعة 

بمراجعة البرنامج  ،2016. وقد قام المركز في العام بالتنسيق مع مكتب ضمان الجودة في الكلية
صدار تقرير بهذا الشأن، وقدم القسم على ضوئه خطة تحسين للبرنامج  ، كما تمت إعادة صياغة وا 

ن لم ينعكس ذلك على وثائق  ؛مخرجات التعلم المطلوبة للبرنامج لتكون أكثر قابلية للقياس. وا 
 تغطِّ الحظت أن هذه المراجعة لم غير أن لجنة المراجعة الدراسية وتوصيفات المقررات  ،البرنامج

، جدًّاجميع عناصر البرنامج، وكانت التغذية الراجعة من الجهات الخارجية ذات العالقة محدودة 
أن هذه المراجعات تتم بصورة دورية مستمرة، وضعف  التي تشير إلى كفاية األدلةعدم فضاًل عن 
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 ،أعضاء لجنة المراجعة من موظفي الجامعةجميع آليات متابعة تنفيذ خطط التحسين. كما كان 
 كما تتطلب سياسة جامعة البحرين في هذا الشأن. وعليه، ،على أي عنصر خارجي تحتوِ ولم 

 الدورية بالمراجعة الخاصة الجامعة سياسة تنفيذ الكلية على ينبغي بأنه المراجعة لجنة توصي
 .التحسين خطط تنفيذ ومراقبة متابعة، آليات ووضع ومستمرة، متكاملة بصورة للبرنامج،

التغذية الراجعة من  بجمعيقوم  في الجامعةمركز القياس والتقويم  نيشير تقرير التقييم الذاتي إلى أ 4.8
عند  إلكترونيًّاالطالب  يملؤهوالذي  المقرر وأستاذ ،الدراسي المقررتقييم  الطلبة عن طريق استمارة
الجامعة الذين التقتهم لجنة  وموظفو. وقد أشار أعضاء هيئة التدريس نهاية كل فصل دراسي

في مركز القياس والتقويم يتم من قبل المراجعة أثناء الزيارة الميدانية إلى أن تحليل هذه االستمارات 
وطرائق التعليم والتعلم التي  ،في تطوير المقررمن النتائج ويستفيد عضو هيئة التدريس ، ةالجامع

يتبعها. كما يستفيد منها رئيس القسم كجزء من عملية تقييم عضو هيئة التدريس. وفيما عدا ذلك 
البرنامج من الجهات ذات  فقد أشار التقرير إلى عدم انتظام عملية تحصيل التغذية الراجعة حول

ويشير تقرير التقييم الذاتي إلى اعتماد البرنامج على التغذية الراجعة (. 3.12 :الفقرة انظر) العالقة
من اجتماعات اللجنة االستشارية المشكلة من أرباب األعمال والخريجين. غير أن هذه اللجنة تم 

لجنة المراجعة بأنه ينبغي توصي يارة. وعليه، تشكيلها مؤخًرا، ولم تجتمع حتى تاريخ هذه الز إعادة 
خاصة الجهات  ،العالقةالجهات ذات  جميع آراء ستطالعال آلياتهاتطوير  على الكلية مواصلة

بالغ ومنتظمة، دورية بصورة النتائج بتحليل تقوم وأن ،الخارجية  داخليًّا بالبرنامج عالقة لهم من وا 
 .بنتائجها وخارجيًّا

يهدف إلى تطوير قدرات أعضاء هيئة  ؛ابرنامجً نظمت الجامعة يشير تقرير التقييم الذاتي إلى أن  4.9
لتطوير الهيئة األكاديمية  "وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة"الجامعة استحدثت . كما التدريس
ء هيئة التدريس الجدد، ألعضابرنامج الدراسات العليا في الممارسة األكاديمية وتطرح الوحدة مهنيًّا. 

 ،وخالل المقابالت .من ذوي الخبرة التدريسوبرنامج التطوير األكاديمي المستمر ألعضاء هيئة 
بقياس  نشاطفي نهاية كل تقوم الوحدة  ، وأنَّ من هذه البرامج استفادتهمأعضاء هيئة التدريس  أكد

يعقد العديد من  الجامعة فيكما أن مركز ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي  عنها.رضاهم 
تحسين مخرجات تأصيل ثقافة الجودة و بهدف  ؛الدورات التدريبية، والورش القصيرة، والمحاضرات

من خالل مركز القياس والتقويم والتطوير األكاديمي  أيًضاالتدريب  وورشتنفذ دورات . كما البرامج
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ودورات القياس  وطرائق ،ببناء االختبارات التحصيلية ؛مختصةموضوعات  لتقديم ؛في الجامعة
ألداء الطالب أفضل أساليب التقييم استخدام  للتوصل إلى ؛في موضوعات متنوعةتعريفية وتأهيلية 

وورش  ،الدوراتهذه  حضورفي  في البرنامج شارك أعضاء هيئة التدريسفي الجامعة، وقد 
وحدة " إنشاءفرص من بينها ال من عديدفي توفير ال وتقدر اللجنة جهود جامعة البحرين. التدريب

؛ من أجل تطوير الممارسات التعليمية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس "التميز في التعليم والقيادة
عضاء أن تحديد احتياجات التطوير المهني أل تالحظ اللجنة ومع ذلك، فإن .الجدد والمستمرين

بالتقييم الرسمي  وال يرتبطال يتم وفق أسلوب منهجي منظم،  -في الوقت الحالي  – هيئة التدريس
عضاء األداء المهني ألتطوير  يستندأن الكلية باللجنة  ومن ثمَّ، تنصححسب سياسة الجامعة.  لهم

في ضوء نتائج تقييم األداء السنوي األكاديمية، وأن يتم  تحليل الحاجاتإلى الهيئة األكاديمية 
 .ما تنصح باعتماد آلية لقياس مردودها على أداء أعضاء هيئة التدريسألعضاء هيئة التدريس، ك

لتواكب  ؛إلى حرص إدارة الكلية على تطوير الخطة الدراسية للبرنامج يم الذاتييشير تقرير التقي 4.10
احتياجات سوق العمل، وذلك من خالل التغذية الراجعة من أرباب األعمال والخريجين. وقد أشار 

جاري العمل  أنهعلى البرنامج الذين تمت مقابلتهم أثناء الزيارة الميدانية إلى  القائمونعضاء األ
لتحصيل التغذية الراجعة التي ستساهم في  ؛األعمال والخريجين أربابحالًيا للقيام باستطالع آراء 

ن كانت ضرورية، فهي أن هذه االستطالعاتغير تطوير البرنامج.  ال توفر معلومات عن ، وا 
دراسات شاملة ودورية  ولم تجد اللجنة أدلة على وجودطويلة األمد لسوق العمل. الالحاجات 

بأنه  لجنة المراجعةتوصي  ،ذال. البرنامجمن أهميتها في تطوير  على الرغم ،سوق العمل ستقراءال
قصيرة الاحتياجات سوق العمل  ستقراءالوشاملة  رصينةالكلية تنفيذ دراسات دورية ينبغي على 

 امج.نواالستفادة منها في تطوير البر  ،األمدطويلة الو 

وفي معِرض االستنتاجات التي توصلت إليها لجنة المراجعة بخصوص فاعلية إدارة وضمان الجودة،  4.11
 يلي: ، إلى ماالتقدير مع تشير،تود اللجنة أن 

 وهي معروفة لدىتكفي لتلبية احتياجات البرنامج،  ،سياسات وأنظمة مؤسسية موثقة هناك 
 .أعضاء هيئة التدريس

 جراءات سياسات توجد   .والكلية الجامعة مستوى على الجودة لضمان مالئمة رسمية، وا 
 جراءات ترتيبات توجد  األكاديمية. البرامج لتقييم ؛مالئمة على مستوى الجامعة وا 
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 أجل ؛ من "وحدة التميز في التعليم والقيادة" إنشاءفرص من بينها ال من عديدالالجامعة  توفر
 .تطوير الممارسات التعليمية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس الجدد والمستمرين

 يلي: القيام بما الكلية بأن على توصي وفيما يتعلق بالتحسينات، فإن لجنة المراجعة 4.12

 فاعليتها وقياس البرنامج، في الجودة ضمان إدارة لنظام والتقييم المراقبة أساليب تحسين. 
 ووضع ومستمرة، متكاملة بصورة للبرنامج، الدورية بالمراجعة الخاصة الجامعة سياسة تنفيذ 

 التحسين. خطط تنفيذ ومراقبة متابعة، آليات

 خاصة الجهات الخارجية ،العالقةالجهات ذات  جميع آراء ستطالعال آلياتهاتطوير  مواصلة، 
بالغ ومنتظمة، دورية بصورة النتائج بتحليل تقوم وأن  داخليًّا بالبرنامج عالقة لهم من وا 

 .بنتائجها وخارجيًّا
  طويلة األمدالقصيرة و الاحتياجات سوق العمل  ستقراءالوشاملة  رصينةتنفيذ دراسات دورية، 

 .امجنواالستفادة منها في تطوير البر 

 :لُحكم النهائيا 4.13

 الخاص للمؤشرالبرنامج مستوف   لجنة المراجعة إلى استنتاج مفاده بأن للمعايير؛ توصلتتطبيًقا 
 .الجودة بفاعلية إدارة وضمان
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 االستنتاج .5
تقرير التقييم الذاتي الذي قامت المؤسسة بإعداده، واألدلة التي ُجمعت من المقابالت بعد أخذ 

فإن لجنة المراجعة توصلت إلى ، في االعتبار والوثائق التي كانت متوفرة أثناء الزيارة الميدانية
الصادر  ،2014لعام  الكلية في البرامج األكاديمية دليل مراجعاتاالستنتاج التالي بما ينسجم مع 

 :لهيئة جودة التعليم والتدريب التابعةمراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي  إدارةعن 

 البحرينفي جامعة  اآلدابكلية الذي تطرحه البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية إن برنامج 
 على "قدر محدود من الثقة". 


